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বালা শাষাব গঞ্জান গু হাদি ভন্ত বাংলা ভাবা বণিক 

পুভ্ভক প্রকাত। ৪ পঙ্াবেব গ্রযোভন | এ্তিল িখষে শান 

পুত্ভতক জমে কমে পাশ কিবা চি 2ইঠঠা তে ঠলা খ 

উদেশ্টা । সবলহ বহর বাতি মন হি পক এব বৃ শব গল | 

গন্থ গুলি পহ কাছে তাভাঙ। বাঁবাণ বলিস 5 মাদবু টি 5) 

এদিক দে এ মুগ বি 

এ(5116 এ লা 

বাধ ্ নক 



উগ্সর্গ 

বাবা ও আ। 

শাধুক্ত নীরেন্দ্রনাথ দেব 

ল্ীধুক্তা জ্যোৎ্ন। দেব 

স্ীচরণ কমলেষু ॥ 



ভূমিকা 

ংলা বৈষ্ণব সাহিত্য বিষল্নক আলোচনা পাঠ করে হা অভাা এই গ্রন্থ 

পাঠে ভীাদা প্রত্যাশিত উত্কর্ষের অভাবে ক্ষুঞ্ন হতে পারেন। সাধারণত 

ধৈষাব-কাব্যের আলোচনায় ধর্ম-পটভূমষিকাকে মুখ্য করে তোপ হয় এবং 

বৈষ্ণব-সাহিত্য পাঠে দেই পটতভূমির প্রক্নোগনীয়তাও বঅনস্থী কার্ধ। কিন্ত 

আলোচ্য গ্রন্থে অন্যবিধ দৃষ্টিকোণের অবতারণ। কর হয়েছে । 

প্রথম প্রবন্ধটিতেঃ পদ্দাবলীর শিল্পকর্ম মুখ্য আলোচ্য বিষয় । শিল্পকর্মের 

সকল,দিক নয়, বিশেষভাবে চিত্রকল্পসমূহের বৈশিষ্ট নির্দেশ করেছি। 

দ্বিতীয় প্রবন্ধটিতে, বৈষ্ণবসাহিত্যের ষে আখ্যান সমূহ আছে তাদের 

পরিচয় দেওয়। হয়েছে । কুষ্ণমঙ্গল কাব্যনিচয়ের সবগুলির আলোচন। না করে 

এদের মধো বিশিইতম রচন। শ্রীরঞ্চকীত'নকে কেন্ত্রু রেখে বিচার করা হয়েছে । 

তৃতীয় প্রবন্ধাটিতে, বৈষ্ণবসাছিত্যে সমকালীন সমাজ-ভীবনের পবিচঘ 

উদঘাটনের প্রয়াস রয়েছে । প্রধানত চৈতন্যচরিতাবলা ও কৃষ্ণমঙ্গল থেকে 

এর উপাদান সংগ্রহ করেছি । 

তিনটি প্রবন্ধে তিন দৃষ্টিকোণ থেকে বৈষ্ণবকাব্য আলোচনার এই প্রচেষ্টা 

সম্ভবত সুসম্পন্ন হয়নি। সংক্ষিপ্ত পরিসবে কোনো একটি [দকেরই পূর্ণাঙ্গ 

বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। আলোচনার মৌলিকত্ব বিষয়েও আমি কোনো দাঁবি 

জানাতে পারি না । আচার্য শ্রীন্ুশীলকুমার দে+ শ্রীনুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যাষ? 

্রীনুকুমীর সেন ৬বাণীকান্ত কাকতি, ]. 0০008» অহেমচন্ত্র রায় চৌধুরী, 

৬রামরুঞজ গোপাল ভাগ্ারকর প্রভৃতি সুবিখ্যাত পূর্বাচাধবৃন্দের রচনাব কাছে 

আমি কতথানি খণী তা অভিজ্ঞ পাঠক মাত্রেই বুঝবেন । বিশেষত ' আমার 

্রদ্ধাভাজন অধ্যাপক ডক্টর সুকুমার সেনের কাছে খণ অপরিশোধ্য, এই গ্রন্থের 

তৃতীয় প্রবন্ধটি তারই একটি প্রথ্যাত রচনাকে আদর্শ করে লেখা । 

নিজে প্র্ষ দেখতে ন। পারায় বানান ভূল ও অন্যান্য ভ্রান্তি রয়ে গেল। 

আগামী সংস্করণে এসব ক্রটি,. শোধরানো যাবে । ইতিমধ্যে আলোচনার 
যৌস্কিকতা বিষয়ে পাঠক সাধারণের অভিমতও জানতে পারবো আশা! করি। 



[ ৬] 

গ্রন্থ রচনায় আমার পিতামাডাঁর শুভেচ্ছা ও ভ্রাতা-ভগ্মী শ্রীমতী অঞ্জলি, 
অর্চনা, অপর্ণা, অঞ্জন] ও শ্রীমান মননকুমাবের সহযোগিত। ক্রিয়াশীল ছিল। 
সর্বোপরি শ্রীযুক্ত দেবকুমার বন্থ গ্রন্থ প্রকাশের দায়িত্ব ও উদ্বেগ স্বেচ্ছায় ব্বীকার 
করে অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন । 

কলিকাতা রণে্জ্দনাথ দেব 

১৩ই নভেম্বর, ১৯৫৯ 



পদাবলীর চিত্রকল্প 
১ 

বৈষ্ণব পদাবলী সাভিতা সহশ্র সহম্্ পদ নিষে গঠিত। এসকল পদের 

সণখ্যা প্রটুব হলেও এদেব বিষ্যবস্তে বৈচিত্রা অন্ন। একই বাধারুষ্জ 

প্রেমলীলাব বিভিন্ন পর্যায়, কষেকটি বিশিষ্ট উল্লাসময ও বেদনাকব অভিজ্ঞতাব 

বর্ণনা ত! সীমাবদ্ধ । সেই কাবণে বৈষ্ণব কবিবা যে সকল চিত্রকল্প ব্যবহার 

কবেছেন তাবও মধ্যে সমজাতীষত্ব আছে । যেন একই পবণেব চিল্রকল্পন। 

(01000119] 170881080018 ) নানা কবিব মণ্যে কালে কালে স্ুবিত ভযেছে। 

এব কিছুটা নিশ্চঘই কধিদেব মণ পবীক্ষ-প্রবণতাব অভাব € গতান্তগতিকতে 

সন্থষ্ট থাকাব ফন। কিন যে-বিষ্ধবস্থ তাদেব সকলেব টপর্জীব্য, যেকৃষ্ণ- 

,প্রমেব আপাবে ভাদেব সকল ধাঁনেৰ পবিসমাপ্তি তাতে নিতা নব বৈচিত্র্য 

চষ্টিব অবকাশ খুব বেশি ছিল কিনা সন্দেতেব বিষয় । 'আলঙ্কাবিকদেব 

বাবঙ্গত একটি ঈদাহবণেব উল্লেখ কবে বলা বাষ ক্ষটিকথণ্ড যেমন জবা 

প্রতি নানা বস্তব স্পর্শে এসে নানাবণ প্রাবণ কবে, তেমনি 

পদাবলীতে চিত্রক্গেৰ যেটুকু বেচিন্রা ললিত হম তা বিভিন্ন কবিমানসেব পথক 

পথক বণেখ দ্বাবা অন্বঞ্জিত মাত্র । 

পদাবলীব চিত্রকল্পসমূচ্েব বিশিষ্টভী বুঝতে হলে কবিব' কোন কোন্ উপমা 
পাবহাব কবেছেন দেখ। দবকাব । ঘেসকল দৃশ্যবস্ পদসাহিত্যেব উপম। ও 

বর্ণনাব ভিস্ভিনিম্মীণে ধাধজত হযেছে তাদের দ্বাবাহই কবিদেব চিত্রকলপনাৰ 

প্রসাব ও বৈচিত্রা পবিস্বটিত ভবে । সন্দেহ নেহ, বেমন প্রাচীন সস্কৃত 

সাহিন্যেব অবিকাণশ ন্গেত্রে, তেমনি পদাখলীতেও উপ্মা-উতপ্রেক্ষাগুলি অভি 

ধাবহাবে জীর্ণ ও অন্তজ্জল । ছুটি বস্তৰ মধ্যে সাদৃশ্ঠা প্রদর্শনেব দাবা যে 

চমকাবিত্ব স্ষ্টি হতে পাবে পুনকক্তিব ফলে তা আচ্ছন্ন 5তে বাধ্য। 

পদকর্তীবী সচবাচব কি ধবণেব উপমা প্রযোগ কবতেন তাব একটি দৃষ্টাস্ত 

দেওয। বাক । বিদ্ভাপতি বলছেন-- 

কবিবব বাজভ"স জিনি গামিনি 

চললিহ' সঙ্কেত গেহা 

অমলা৷ তডিত দণ্ড হেমমঞ্জবি 

জিনি অতি সুন্বব দেহ । 



জলধর তিমির চামর জিনি কুন্তল 

অলকাতৃঙ্গ সৈবালে 
ভাতুলতা ধন ভ্রমব ভূজঙ্গিনি 

জিনি আধ বিধুবর ভালে । 

নলিনি চকোর সফরিবর মধুকর 

মগি খঞ্জন জিনি আখী 

নাসা তিলফুল গরুড়চঞ্চু জিনি 

গিধিনি অ্রধণ বিসেখী | 

কনক-মুকুর সসি কমল জিনিযা মুখ 

জিনি বিম্ব, অধব পারে 
দসন মুকুত। জিনি কুন্দ করগবীজ 

জিনি কম্ব কণ্ঠ আকারে | 

বেল তালজুগ হেম-কলস গিরি 

কটোর| জিনিআ। কুচ সাজা 

বাহুমুণাল পাস বল্পরি জিনি 

ডমকু সিংহ জিনি মাঝ|। 

লোমলতাবলী সৈবল কজ্জল 

ত্রিবলি তরঙ্গ নিরঙ্গা 

নাভি সবোবর সরোকহদল জিনি 

নিতম্ব জিনিআ গজকুস্তা | 

উরুজুগ কদলি করিবর জিনি 

স্থল পঙ্কজ জিনি পদপানী 

নথ দাড়িমবীজ ইন্দুরতন জিনি 

পিকু জিনি অমিয় বাণী । 

এখানে ব্যতিরেক অলঙ্কারের বৈশিষ্ট্যটুকু বাদ দিলে এইসব উপমা পাওয়। 

যায়। গমনের সঙ্গে করিবর ও রাজহংসীর ভঙ্গির ; দেহবর্ণের সঙ্গে নিমল 

বিছ্যুদ্দণ্ড ও হেমমঞ্জরীর ; কুন্তলের সঙ্গে মেঘ, অন্ধকার ও চামরের ; অলকের 

সঙ্গে মধুকর ও শৈবালের ; ভ্রুর সঙ্গে মধুকর, কন্দর্পের ধন্ ও সর্পের ললাটের 
সঙ্গে অর্ধচন্দ্রের ; চোখের সঙ্গে কমলিনী, চকোর, সফরী, ভ্রমর, মৃগী ও 

২. 



থগ্জনের ; নাসার সঙ্গে তিলফুল ও গকুড় চঞ্চুর ; মুখের সঙ্গে ব্বর্ণমুকুর, চন্দ্র ও 

কমলের ; অধরের সঙ্গে বিশ্কফল ও প্রবালের ; দত্তের সঙ্গে মুক্তা, কুন্দ ও 

দাঁড়িষ্ববীজের ; কণ্ঠের সঙ্গে শঙ্খের ; স্তনের সঙ্গে বেল, তালযুগল, স্বর্ণকলস, 
গিরি ও কটোরির ; বান্ুর সঙ্গে মৃণাল, বল্পরী ও পাশের ; কটার সঙ্গে ডমরু 

ও সিংহের; রোমাবলীর সঙ্গে শৈবাল ও কজ্জলের ; ত্রিবলীর সঙ্গে 

তরঙ্গিনীর ; নাভির সঙ্গে সরোবর ও পদ্মের ; নিতম্বের সঙ্গে হস্তিকুন্তের ; 

উন্ুদ্ধয়ের সঙ্গে হস্তিশুণ্ডের ; পদ ও হস্তের সঙ্গে স্থলকমলের ; নখের সঙ্গে 

দাড়িম্ববীজ, চন্দ্র ও রত্বের এবং বচনের সঙ্গে কোকিল ও অমৃতের তুলনা করা 

হয়েছে । একশোটি বৈষ্ণব পদ পড়লে এই সব উপমাই আমরা ঘুরে ফিরে 
পাই। বিগ্যাপতি একটি পদে যে সব উপমা সংগৃহীত করেছেন নানা কবি 
তাকে বিস্তারিত করেছেন মা (বিগ্ভাপতির উপমাভাগ্ডারও সম্পূর্ণ নিজস্ব নয় )। 

বড় জোর এরই মধ্যে কোনো কোনো কবি একট, স্বাতস্ত্্যের স্ষ্টি করতে পাবেন 

বলবার ভঙ্গি সামান্য বদলে দিয়ে, যেমন হযেছে রা শেখরের এই পদটিতে-__ 

কবরীভয়ে চমরী গেও গিরিকন্দরে 

মুখভযে চাদ আকাশে 
হরিণী নযন ভষে স্বরভষে কোকিল 

গতিভয়ে গজ বনবাসে । 

কিংবা! চতীদাসেব পদে 

কম্ব জিনিযা কেব। কণ্ঠ বানাইলরে 
কোকিল জিনিয়। স্ুস্বর 

আরদ্র মাখিযা কেবা সারদ্র বানাইল রে 

উছন দেখি পীতান্বর। 

এইগুলি প্রকৃত পক্ষে পুরাতন উপমারই রূপান্তর । সামান্য পবিষার্জনের 

দ্বারা পুরাতন উপমাতে কিছুট| নূতন বাঞ্জনা আনা হযেছে। চণ্তীদাসের 

আরে। একটি পদে এব উদাহরণ দেখানো যায । কৃষ্ণের দেহের সঙ্গে কাজল 

ও মেঘের উপমা স্তুগ্রসিদ্ধ। কবি এই কথাটাই বলেছেন অন্যভাবে-- 

কালার ভরমে হাম জলদে না হেরি গো 

ত্যজিয়াছি কাজরের সাধ । 
কেশের সঙ্গে চামরের ও দশনের সঙ্গে মুক্তার তুলনাও বহুপ্রচলিত। 



গোবিন্দদাস এই উপমাটিকে এইভাবে উপস্থাপিত করেছেন - 

চিকুরে চোরাষসি চামরকাতি 

দশনে চোরায়সি মোতিম পাতি । 

ভঙ্গির আভিনবত্বট,কু বাদ দিলে এসব পদে চিত্রকল্পনার কোনো অভিনবত্ত 

ধরা পড়ে না । কিন্ত কবি ঘদি রাধার নাসিকার তুলনা দিতে গিয়ে তিলফুলকে 

ত্যাগ করে বলেন__ 

নাসিক! ণালিক যন্্ সমানে । (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ) 

অর্থাৎ “নলাকার যন্ত্রের স্যা', তখন একটি নূতন চিত্র দেখা দেখ। 

বলাবাহুল্য এরকম নৃত্ন ধরণের উপমা পদাবলী সাহিত্যে স্থলভ নয। কবিরা 

পুরাতন উপমা-সম্তারই বারংবার বাবহ্ার করেছেন, অধরকে বলেছেন প্রবাঁল- 

তুল্য, নারী যেন হরিণী, মদন বাধ, অর্গ শিরিষফুলের মতো কোমল, একজনের 

মুখ চন্দ্র, অপরের নয়ন চকোর, কিংবা সুন্দরী যেন ত্বর্ণলতা-কনক লতায়ে 

যৈছে বেঢ়ল তমাল । বড় কবি এই পুরাতন ভা গারকেই নৃতন পদ্ধতিতে প্রয়োগ 

করে চলেন । পাষের সঙ্গে পদ্মের তুলন| বিদ্যাপতির পদে হালো৷ এই রকম -- 

জী জা! পদযুগ ধরঈ 
তহি' তহি' সরোরুহ ভরঈ । 

কিংবা আর একট, সুস্ ব্যঞ্জনার সষ্টি করে কবি বলেছেন বাধা কাছে 

বৃষ্ণই সর্বন্ষ) যেন-_ 

হাতক দরপণ মাথক ফুল 

নযনক অঞ্জন মুখক তাম্ব ল। 

হৃদযক মুগমদ গীমক হার 

দেহক সরবস গেহক সার। 

বিগ্যাপতির ক্ষেত্রে যে কথা সত্য অন্ত কবিদের ক্ষেত্রেও তাই । সবজন 

পরিচিত কয়েকটি দৃশ্ঠবস্থকে কবিরা নানা উপাষে প্রযোগ করে গেছেন । 

২ 

রাধ| এবং কৃষ্ণের যে প্রেমলীল। বৈষ্ণব কাব্যের উপজীবা তার প্রথম স্তর 

পূর্বরাগ ৷ পূর্বরাগের পটভূমিক1! রচনা করেছে পরস্পরের রূপবর্ণনা । কবিরা 

অক্লান্ত উৎসাহে অজন্্র উপমার দ্বারা রাধা ও কৃষ্ণের দেহগত রূপকে ফুটিষে 

৪ 



ভুলেছেন। উপমাগুলির উত্স ছুটি-_প্রকুতিজগৎ ও মানব জগৎ। কবি 

প্রকৃতিজগতেব ফুল, লতী, বৃক্ষ, মেঘ প্রভৃতি থেকে যেমন উপাদাঁন সংগ্রহ 

কবেছেন তেমনি প্রাণীদেব কথাও বিশ্বত হননি । আবাব একই বস্ত যেমন 

পাখী কিবা! ঠাদ কিংবা মেঘ সবসমষ একই আবেগেব স্বুটনে ব্যবহৃত হযনি। 
এদেব একাধিক ব্যঞ্জন| মাছে । কোন্ কোন্ বস্তব উল্লেখ সবচেষে বেশী 
পাই তাব হিসাব নিলে কবিদেব কল্পনাব বিচবণ--পথটি স্পষ্ট হবে। যেমন 

বল। যাষ পদ্মেব কথ। । একথ। খিনা দ্বিধাধ বলা চলে পদাপধপীতে পদ্বোব 

মতো আব কোনে ফুল এত,ব্যাপাভাবে উদাজঙ ভষনি। 

শিগ্ঠাপতি বলছেন-- 

অধব স্রশোভিত বদন সুছনা 

মধুবী ফুলে পজু অবধিন্দ। 

বন্তিম অধব দেখে মনে হয যেন বাধুলি ধুলে পদ্মেণ পুজ। কব। হলো । মুখ 

এখানে পদ্ম । চোঁখেব বর্ণন। প্রসঙ্গে পদ্ধেব উপমাটিকে কবি সামান্ত পবিবতিত 

কবে বললেন -এক কমল দ্বই খঞ্জন "খল, এক পদ্ধে ছুটি খঞ্জন খেলা 

কবছে। পদ্ম এবং নুণাল শুধু মুখ নয, বাধাব দেহেব পেলব নমনীযতা। 

বোঝাভেও প্রধুক্ত হলে।। কৃষ্জেব উদ্মও আবেগেৰ কাছে বাব। অসহাষ, “ঘন 

হাতীব শুঁডে পদ্মনাল, হাথি হাথ জনি পঙলি পঞ্রেশনাবি । আবাব বাধ। বখন 

বেদনাষ মলিন তখনও পদ্মেব উপমা দেওষ| হচ্ছে, কিন্ত সে ?দ্ব ওধাখ খিন্ন_- 

ধৈছন তুহিন ববিখে বজনী 

কবকমল ন। সহএ পবাণে |--বিগ্ভাপভি। 

বাত্রিব ণবফপাতেব পব পদ্মা যেমন সামান্য কবস্পশগ্ত সহ কবতে পাবে না। 

এবৎ 

তে। বিশু স্থন্দবী এছন ভেলহি 

ধৈছে নলিনী পব গাল। | পিগ্ভাপতি । 

তোম।ব বিবহে হ্ন্দবীব অবস্থা সেবকম নলিনীব উপব খবফপাত হলে যেমন 

হয। 

পদ্মেব পবেই উল্লেখযোগ্য ফুল বান্ধুলী । ওগ্ভাধবে বক্তিমাভ। বোঝাতে 

বান্ধুলীব দৃষ্টান্ত বাব বাধ “দওষ| হযেছে । এটিব গ্রযোগ মুলত নীনন্দেব 

৫ 



উজ্জলত! বোঝাবার জন্ত | কিন্তু রাধার বিমর্য মুখচ্ছবি বোঝাতে কবি দ্বারন্থ 
হয়েছেন অন্য ফুলের । তখন 

অরুণ অধর 'বান্ধুলি তুল 

পাওুর ভৈ গেল ধুতুর তুল ।-জ্ঞানদাস। 
যেমন পদ্মফুল, যেমন বীধুলী, তেমনি লতাও রাধার অন্য উপমান। বিগ্ভাপতি 
রাধাকে বলেছেন দ্রোণলতার মতে! ৷ রাধা ও কৃষ্ণের যুগল মুতি হচ্ছে কনক- 
লতাবেষ্টিত শ্যামল তমাল তরু । এখানে কৃষ্ণ বৃক্ষের সঙ্গে তুলিত হলেন। 

আবার বৃক্ষের সঙ্গে সমগ্র প্রেমক্রিয়ারও তুলনা করা হযেছে। বিগ্ভাপতির 

পদে রাঁধা বলেছেন প্রেমতরু আপনা আপনি বেড়ে উঠে সৌরভে দশদিকে 

ব্যা্ধ করে দিয়েছে-_ 

সাথ পল্লব কুম্থম বেআপল 

সৌরভ দহদিস গেল] । 

কিন্ত গ্রোধষিততর্ভূক। বাধ। এই প্রেমকেই বলেছেন বিষবুক্ষ কিংবা তালবৃক্ষের 

ছায়ার মতো 

তৃণতরুঅর ছায়াতর বৈসলাহ্ 

জইসন উচিত দে ভেলা! ।- বিগ্াপতি। 
তালবৃক্ষের ছায়ায় বসে উচিত ফল পেলাম অর্থাৎ উত্তাপে দগ্ধ হতে হলো। 
শুধু ফুল, কিশলয় কিংবা বৃক্ষ নয়, কখনো কখনো! সমগ্র বনপ্রক্কতিই উপমানে 
রূপান্তরিত হয়েছে । প্রেমের গহন জটিলতাকে জ্ঞানদাস একটি পদে চমৎকার 
প্রকাশ করেছেন-- 

যৌবনের বনে মন হারাইয়।৷ গেল । 
ফুলের প্রসঙ্গে এসে পড়ে প্রাণিজগতের কথা । বৈষ্ণব কবিরা কত রকম 

পাখি ও পশুর উল্লেখ করেছেন দেখ। দরকার । মুখকে যখনই কবিরা পদ্মের 
সঙ্গে তুলনা করেছেন, চোখকে বলেছেন ভ্রমর কিংবা থখগ্জন, লক্ষ্য করতে 

হয় গতি কিংব1 চাঞ্চল্য বৌঝাবার জন্যই পাখি কিংবা অন্য প্রীণীর অবতারণা 

কর। হয়েছে বিশেষভাবে । 

চোখের সঙ্গে খঞ্জনের তুলন। খুব ব্যাপক । বিষ্ভাপতি মুখের সঙ্গে কমলের 

তুলনা! করে চোখ দুটিকে বলেছেন থঞ্জন--চহকি চহকি ছুই খঞ্জন খেল, 

চহক চহক রবে খেল! করছে৷ বড়,5গ্ডীদাস বলেছেন-_- 



আঞ্চল চঞ্চল তোর খঞ্জন নয়নে 

আজুর্নের বাণ জিনী তাহাঁব সন্ধানে । 

থগ্জনেব এই চটুলতাব সঙ্গে দৃষ্টিব চাঞ্চল্যব মিল থাকলেও কবির এতে তৃপ্ত 

হননি । অন্যবিধ দৃষ্টিও আছে, তাঁর জন্যে ভিন্নতর উপমান প্রযোজন | যে 

দৃষ্টি বসেব গভীবে নিমজ্জিত তাব তুলন। থঞ্জন নয, মধুকব। বিগ্াপতিব একটি 
গ্ধিখ্যাত পদে ভ্রমবেব উপমা পাচ্ছি 

মধুণ মাতল উডএ নপাবএ 

তইঅ১৪ পসাব এ পাখি । 

মাখবেব মুখ থেকে রাখা চোখ সবাতে পাবলেন না, মধুপানোন্মত্ত ভ্রমব যেমন 

ইচ্ছা কবলেও পক্ষবিস্তাব কবতে পাবেনা । বিগ্ভাপতি আবেকবাব ভ্রমরেব 

উপম| দ্রিষেছেন বতিষ্রান্ত কৃষ্ণের মৃতি আকতে গিষে-মধু ঠিবি মধুকব 

স্থতল বোনে । বাধাব দেহ সৌবভে লুবধ কৃষ্ণ ভ্রমবেব মতো ঘুবে বেডান । 

আমাব অঙ্গেব সৌবভ পাইলে 

ঘুবি ঘুবি জন্ত ভ্রমবা খুলে ।- গেখিন্দদাস । 

কিন্ত মধুকব যেমন বসসন্ধানী তেমনি বন্ৃনিষ্টও বটে। বৈষ্ণবাবো ভাই 

লমবেব অন্য ব্যঞ্জন। পুকষেব অবিশ্বাসিতা, 

পুকষ ভমবসম কুস্থমে কুস্থুমে বম 

পেঅসি কবএ কি পাবে ।-বিগ্ভাপতি । 

পুকষ ভ্রমবেব মতে ফুলে ফুলে মধু খেষে বেডালে প্রেষপী কি কবতে পাবে? 

পক্ষী-পতজেব মাতা মাছও পদাবলীব একটি খন প্রচলিত উপমা । 

বিদ্ভাপতিব পদে আছে 

পাখীক পাথ মীনক পানি । 

“পাঁখিব পক্ষে যেমন পাখা মাছেব পক্ষে যেমন জল' বাধাব পন তেমনি রুঞ্ণই 

সব। মাছেব চিত্র কবিবা অন্যভাবেও একেছেন। নবহবিদাস বাধাব 

সর্ববাধাতুচ্ছকব! প্রেমেব সঙ্গে তুলন! দিষেছেন প্রথম বর্ধাব জলে উিষে 

ওঠ মাছেব, মুত্তাভষ যে ভূলে গেছে-_ 

নবীন পাউষেব মীন মবণ না জানে 

শ্যাম অনুবাগে চিত নিষেধ না মানে । 

আবাব, স"লাবেব শাস্তি ও প্রাচুধ্যেব মধ্যে অশান্ত হৃদযেব প্রতীকও মাছ 

ণ 



অগাধ সলিলে মীন মবযে পিষাসে ।--নবোত্তম দাঁস। 

প্রাণিজগণ্থ থেকে গৃহীত অন্য ক'টি উপমান হচ্ছে হবিণী, সিংহ, ও হৃত্তী। 

বাধার কটিদেশেব ক্ষীণতা। সি“হেব অন্তরূপ-- 

বাকব মাঝ হেবি মুগবাঁজ 

ভযে পৈঠল গিবিকন্দব ম'ঝ ।- বলবাম দাস। 

বাধা যখন ভমত্রন্তা তখন তিনি হবিণীব মতে । জ্ঞানদাস লিখেছেন-_ 

হবিণী পালাঞা বাইতে ঠেকিল ব্যাধেব হাতে 

এমভি ঠেকিষা গেল বাধা । 

এই উপমা অন্য রূপেও পাওষ। যায়, যেমন চণ্ডীদাসে পিষাসে হবিণী যেন 

পডয়ে সঙ্কটে, অথব1-- 

বিধাইল কাণ্ডে ঘাষে ঘেহেন হবিণী ।-শ্রীরঞ্চকীতন | 

স্তনের সঙ্গে গজকুদ্েব ও হাতীব শুডেখ সঙ্গে কৃষ্ণেব ভূজদ্ধষেব ঠলন। আছে 

এবং মদমন্ত ভাতীব সঙ্গে যৌবনেব আবেগ প্রাধলোব সাদশ্য দেখানে। ভযেছে, 

এনব যৌবন বডাযি মযমন্ত কবী 

লাঁজ আদ্শে তাক নিবাঁবিতে নাবী ।- শ্রীরুষ্খকী্ন। 

কিন্ত পদাবলীতে সবচেষে চমকপ্রদ জৈব উপমান হল সাপ। 

শবীবেষ কোনো অপঙ্গেব সঙ্গে সাদশ্ঠ দেখাবাব জন্ই সম্ভবত প্রথম সাপেব 

উপম। প্রযক্ত হয । খিগ্যাপতিব পদে আছে 

নভিবিবব সঞ্ডে লোমলতীবলী 

ভুজগি নিশ্বাস পিযাসা । 

নাভিবিবব হতে লোমলতভাবলী খাব হযেছে, যেন ভূজঙ্গিনী নি শ্বাম নেধাণ 

জন্ব বাইবে এলো । বোমেব এই বর্ণনা অন্যান্য কবিবাও গ্রহণ কবেছেন- 
বোমলত!বলী ভূজগীভাণ 

ন[ভিসবোববে কক পযান | জ্ঞানদাঁস | 

নাভিসবোববে লোম ভূজগিনী 

বিহবে কুচগিবিকোব বে ।--বলবাম দাস। 

বোমাবলী ছাড়া বেণীবও উপমান সর্প। খিগ্ভাপতি কচেব ওপব লুষ্টিত 
বেণীকে দেখে বলেছেন যেন কুষ্ণসপিনী ব্বর্ণ গিবিতে শুধে আছে-_ 

কলম কুচ লোটাইলী 



ঘন সামরি বেশী 

কনয় পরয সুতলী 

জনি কারি নাগিণী। 

প্রা একই রীতিকে কুষ্ণবেণীর সৌন্দর্য্য স্বর্ণকুণুলের পাশে প্রতিস্থাপন করে 

দেখিয়েছেন গোবিন্দ দাঁস-_ 

কুগডলচক্র বিকাণে 

বেণী ভূজঙ্গিণী পাশে। 

সাপের কৃ্ত্বকের চিক্ণ, সৌন্দর্যের সঙ্গে ভ্রু, রেমলতা ও বেণীর তুলনা 
সার্থক ও সুপ্রযুক্ত সণয় নেই । িন্থ সাপের অন্যবিধ বৈশিষ্ট, তার তীব্রত। 

ও কুটিল গতিভঙ্গি, এজাতীয উপ্নমাষ প্রাধান্য পেখেছে। রাধ। কৃষ্ণের 

প্রুতি বিমুখ হলে কবি লিখলেন-_ 

কুচযুগ পরখিতে মোড়হ অঙ্গ 

মন্ত্র ন। মানে জগ বাল ভূত 1 পিগ্ভাপতি (2) 

শারুষ্চকীন্তনেব বাধাও গবভিরে বলেছিলেন 

আদ্গাব ধোবন কাল ভূজঙ্গম 

ভুহলে খাহলে মরী। 

কিন্ত রাধার এই দপপোক্তির উত্তৰ গষ্ সাপেবই জবেক্টি উপমাধ সাহায্যে 

দিযেছেন-- 

এথাপি শ্ুন্দবি বাধ। কর কাঁঠদাপ 

তথা গেলে হইখি থেক বাদিআার সাপ। 

পদাবলীতে সাপেব আবেক রকম চিত্র আছে । সেখানে সাপ শুধু বিশেষ 

একটি অঙ্গের অন্ঠরূ” কিংব' মানবন্মভাবের পিশষে একটি গুণের প্রতীক নয । 

রাধা ও কুষ্ধজের সমগ্র ব্ক্তিত্ই থেন সপ্ধম প্রাপ্ধ হযেছে । বাধা কৃষ্ধেব রূপ 

বর্ণন। করে বলছেন_ 

কাজর ভরম ঠিমিব জন্তু তনকচি 

নিবসই কুগ্জকুটার 

বাশী নিশাসে মধুর বিষ উগারই 
গতি অতি কুটিল সুধীর । 

সঞঙ্জনি, কান সে বরজ ভুজর্দ ।- গোবিন্দ দাস। 



আবার বাধাও সপিনী ধর্মযুক্তা । কালিয় দমনের পর সী কৃষ্ণকে বলছে-- 
মাধব অতএ কহিয়ে তুষা লাগি। 

ত্রিবলিক মাঝ লোম ভূদঙ্গিনী 

হেবইতে তুহু জানি ভাগি। 

নযন কমলপব যুগল ভূশ্গবব 

কাঞজ্জব গবল উগাবি 

মদন ধবন্তবি আপে যব আন্ত 

সো বিখ তবহি না সাবি, 

বেণী ভূজগবব পিঠপৰ দোলত 

চিবদিন ভূখিল পিষাসে 

শুনইতে নাগ দমন তঞকম্পিত 

কহতহি' গোবিন্দ দাসে। 

কালিয় দমন শুনে বাধাব তন্ঠ ভযে কম্পমান বাখণ তিনি নিজেই যেন 

নাগকন্যা । বাধাব এই অণন্যসাধীবণ বর্ণনাটি পড়ে গাধধ ন আচার্ষেব 

আবেকটি প্রসিদ্ধ পদেব কথা মনে পড়ে- 

কি" পবজীবৈদীবাসি খিস্মযমধূবান্ষি ?চ্ছ সখি দূধম 

'অহিমধি চত্ববমুবগগ্রান্তী €খলযতু নিবিদ্বঃ | 

__হে সখি, সাঁপ খেলা দেখতে দেখভে তোমাৰ চোখ বিস্মযে বিক্ষাবিত 

হযে মধুবতব হযেছে । অতএব কেন পবেখ জীবনকে বিপদাঁপন্ন কবছ। 

দূবে সবে যাঁও, প্রাঙ্গণে সাপুডে নিবিদ্বে খেলাক। [ শ্রী্ুকুমাব সন কৃত 

অন্বাঁদ । | 

৯১১. 

এবাঁবে মানব স"্সাব থেকে সংগৃহীত উপাদানের কথা বলবো । বৈষ্ণব 

কবিবা যখন জীবন-বিমুখ নন, প্রাকৃত সণ্সাবকে অন্বীকাব কবে 

নয, এরই মধ্যে থেকে অমত্য আনন্দ লাভে গ্রযামী, তখন এটাই স্বাভাবিক 

যেঞ্দেব পদে সাণসারিক প্রতিবেশ ছাযাপাত কববে। প্রকৃতপন্ষে 

মানুষের নিত্য কর্মক্ষেত্র স*দারেব পবিচিত দ্রব্যাদি থেকে বৈষ্ণব কবিবা 

অনেক উপমান সঞ্চষ কবেছেন। নিত্যবৃন্দাবনেব সৌন্দর্লোকে প্রারুত 

৯১০ 



চিত্রকল্পের অতকিত সঙ্গিবেশে রপসহানি না হয়ে অনেক ক্ষেত্রে মত জীবনের 

সহজ বাতাস প্রবাহিত হয়েছে । প্রতিদিন আমর! যে-সকল দ্রব্যাদি ব্যবহার 
করি, যেসব মাগ্ধষের সান্গিধ্যে আমি তাদের কথা কবিরা কিভাবে উল্লেখ 
করেছেন দেখা যাক । 

অনেক সময় পদকর্তার। ভোজ্যদ্রব্যের উপমা দিয়েছেন । শ্রীককঞ্চকীর্তনে 

রসাপ্ুতা রাধাকে বল হয়েছে নবনীছের ন্যাষ-লুণীসম দেহ তার রসের 
সাগরে । এই কাব্যে অন্তত্র রাধার উঞ্চ যৌবনে উপমান তপ্ত দুধ । 
অতিআগ্রহী কুষ্ণকে রাধা সতর্ক করে বললেন-_ 

তপত দুধ নালে ন। পীএ 

জুড়ায়িলে সোআদ তাএ। 
দধির উপমাও আছে। রায় শেখর রাধার শুভ্রবেশের কথা৷ বলেছেন- মাহিষ 

দধিকচির বাস (রূপ গোস্বামীর- পরিহিত মাহিষ দধিরুচি সিচষা ক্মতপ্য )। 

গৃহস্থালীর জগত থেকে স-গৃহীত আরেকটি উদাহবণ হচ্ছে ঘটের। 

শ্রীকুষ্ণকীত নে রাধা কৃষ্ণকে তিরঙ্গার করে বললেন-_ 

যে পুণি আধমজন 'মান্তবে কপট 

ত্রাশ্ার সে নেহ। যেহু মাটির ঘট । 

এই প্রসঙ্গে শ্রীরু্ণকীর্তনে প্রাপ্ত অপর উপমার কথা শ্মবণ করতে হয। রাখ! 

নিজের মন্তঙ্জলার সঙ্গে তুলনা! করেছেন ঘুৎ পাত্র পোডাবার চ্লীর__ 

মোর মন পোড়ে যেন কুন্তারেব পণী। 

পদাবলীতে অগ্নিসংক্রান্ত অপব একটি বিচিত্র উপম। পাচ্ছি । জ্ঞানদাস 
অবিরলধারে বহমান অশ্রর চিত্র আকছেন উচনে নিশিপ কাট। কাঠের 
তুলন। দিয়ে-_ 

পাবক পরশে সরস দাক যৈছে 
একদিশে নিকসই বারি । 

পরিচিত গৃহস্থ সংসারের অন্য উপমান স্বর্ণ। সোনার উপমা কথন 
কখনো তার দুমূল্যতা বোঁঝাবার জন্য যেমন-__ 

অলপ অধিক সঙ্গে হয় বহুমূল 
কাঞ্চন সঞ্চে কাচ মরকত তুল ।-_জ্ঞানদাস | 

বর্ণের দুল ভতা অন্যরূপেও দেখান হয়েছে, প্রেম যেন দবিদ্েব ঘরেব সোন। 

৯১ 



দারিদঘরে বিহি ববিখযে হেস।--জ্ঞানঙগগাস 

দবিদ্রেব ধন হেন বাখিতে না পাষ স্থান 

অঙ্গে অঙ্গে সদাই ফিবয়ে ।--বলবাম দাস। 

দাবিদ হেম জনি তিল এক ন ছোঁডষ 

বভসে বজনী গমাষ ।-বাঁয় শেখব। 

বেবি এক দইব দহিন জঞ্জে। হোএ 

নিবধন ধন জকে ধবব মোঞ্ে গোএ ।-খিগ্যাপতি | 

-দৈব একবাব প্রসন্ন হলে দবিদ্রেব ধনেৰ মতো। স“গোপনে বাখবে। | 

কিন্ক ত্বর্ণেব উপমা প্ররূত সার্থকতা অর্জন ববেছে বাধাব দেহজ্যোতি 

ফোটাতে । এনেত্রে সোনা শুধু ভুম্প্রাপ্য ধাতু নয, একটি উজ্জল বর্ণ। 

মবকতস্থলি স্ুৃভলি আছলি 
বিবহে সে খীনদেহ। 

নিকস পাষানে যেন পাচবাণে 

কসিল কনকবেহ] | _ধিগ্ভাপতি (7) 

মবকত নিম্িত হ্মস্থলে সেই বিবহক্ষীণ। নারী শুষেছিপ, মদন যেন নিকষ- 

পাষধাণে কনকবেখা কষেছে। 

কেবল সোনা নষ) ্রেমকেই অনেক সময সমগ্র পণ্য খিক্রষ কার্ধেব 

সঙ্গে তুলন। দেওয়া হযেছে । বিগ্ভাপতিব বেশ কষেকটি পদে পণ্যসামগ্রী 

পৃণ্ বিপণিব উল্লেখ পাই । 
সু স্থন্দবি নব মদন-পসাব 

জনি গোপ আওব বনিজাব। 

বোস দবস বস বাথব গোএ 

ধএলে বতন অধিক মুল হোএ। 

স্ন্দবি, শোন, মদনেব নৃতন দোকান ঢেকে বেখো না, বণিক আসবে, কোণ 

দেখিষে বস গোপন রাখবে, কেনন। রত্ব ধবে বাথলে তাব মুল্য বেডে যাঁষ্। 

বিফল এ গেলিহু বতন আমোল 

চিহ্নিকহু বণিকে ঘটাওল মোল । 

অমূল্য রত্ব বেচতে গিহেছিলাম | বণিক (কৃ) (বতি-) চিহ্বাপ্ষিত কবে তাব 

মূল্য কমিয়েছে । 
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দূরহি রহও মোরি লেবা 

পহিল পঢ়ঞ্গোক উধারি ন দেব । 

দূর থেকে আমার সেবা গ্রহণ কর, প্রথম বিক্রয় (দ্রব্য) ধারে দেব না। 

এসকল উপমা প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার স্পরশযুক্ত । 

প্রতিদিনকার চেন! পৃথিবী থেকে নেওয়া আরেকটি চিত্র হচ্ছে “মন্দির, 

অর্থাৎ গৃহের । রাধা মন্দির থেকে নিক্কান্ত হলেন, এই চিত্রটির তাতপধ, 

তিনি কেবল অভিসারে যাচ্ছেন না, সামাজিক সংস্কারকেও লঙ্ঘন করছেন ! 

দ্বার, কপাট প্রর়ৃতি সামাজিক বিধিনিষেধের প্রতীক | 

কুলবতী গৌরব কঠিন কপাট । 

গুরুজন নযন সকণ্টক বাট ।--গোবিন্দ দাস। 

কুল মরিযাদ কপ্ণাট উদঘাটলু' 
তাহে কি কাঠকি বাধা ।--[গাবিন্দ দাস। 

শ্রীল লজ্জা হেমাগার গুরু গৌরব সিংহদ্বার 

ধরম কপাট ছিল তায '--জগদানন্দ | 

বেমন গৃহ, গৃহসামগ্রী ও পণ্যদ্রব্যের উপমা তেমনি সাধারণ মান্নষের উল্লেখ 

সমৃহও লক্ষণীষ । কত বিচিত্র স্বভাবেব ও বহুবিধ বুত্তিধারী মান্তষের দৃষ্টান্ত 

দেওষা হয়েছে দেখা যেতে পারে । একটি পরিচিত উদাহরণ হলে ভিক্ষুকের | 

কুষ্ণের দৃষ্টি বরনারীর পেছনে পেছনে ধাবমান, কৃপণের অন্তগমনকারী যেমন 

"আশা লুব্ধ ভিক্ষুক । 

আসা লুধধল ন তেজ এ রে 

কূুপণক পাচ ভিখারি ।- বিগ্ভাপ্তি । 

'মআাবার, সময অতিক্রান্ত হবার পর প্রার্থনা নিষে উপস্থিত বিলম্বিত বাক্তিরও 

গ্ররতীক ভিক্ষুক-_ 

সাঝক বেরি সেবধ কোই মাগই 

তেরইতে তুঅ পদ লাজে ।-বিগ্যাপতি। 
শুধু ভিক্ষুক নয, গোবিন্দদাস আর একটি কৌতুককর উদাহরণ দিষেছেন, 

লোভী ব্রাঙ্ধণের ছবি-_ 

মধুগুড় লোভিত বাউল চিত 
বন্ধক দেওই যজ্ঞোপবীত । 

ন? নে 



আর "মাছে বাধ ও চোরের ছবি । রুষ্ের রূপ যেন ব্যাঁধ 

নন্দের ছুলাল চাদ পাতিয়৷ রূপের ফাদ 

ব্যাধ ছিল কদম্থের তলে 

দিয়া হান্য সুধা চার অঙ্গ ছটা আট তার 

আখি পাখি তাহাতে পড়িল ।--জগদানন্দ। 

চোরের উপমাটি এরকম কোন নিদিষ্ট অর্থবুক্ত নয়। নান ভাবকে ব্যঞজিত 

করতে তার প্রয়োগ হযেছে । থেমন, রাধার ভাবগোপনের চেষ্টাকে বলা 

হযেছে “চোরের মা যেন পোষের লাগিয়া ফুকারি কাঁদতে নারে । আবার 

কুষ্ণ নিজেই চোর, যেমন লোচনদাসের পদে 

বেরো লে! পাড়ার লোক চোর ঢুকেছে ঘরে 

চোরের গলাষ ফুলের মাল! ঘর মৌ মৌ করে। 

না লঘ মোর ঘটি বাটি না লয মোর খুরী 

যে ঘরেতে সুন্দরী ধৌ সই ঘরেতে চুরি । 

যেসব কুষ্ণপ্রিযা রাত্রে দশমদণ্ডে অভিসারে বেরিয়েছেন তারাও চোর-_ 

কাজর রুচিহর রধনী বিশাল। 

তছুপর অভিসার কর ব্রজবালা । 

ঘরসঞ্চে নিকসযে যৈছ্ছন চোর 

নিশবর্দ পথগতি চললিহ থোর ।--রায় শেখর । 

সর্ধোপরি বে কল গুরুজন রাধার প্রেমের বিদ্ব তাদেরও বলা হলে চোর, 

হদয মন্দির মোব কান ঘুমাওল 

প্রেম প্রহরী রহু জাগি 

গুরুজন পৌর চৌর সদৃশ ভেল 

দুরহি দূরে রভ ভাগি ।-- গোবিন্দ দাস। 

এছাড়া রোগের উপ্মাও পদাধলীতে বিরল নয়। নাষক চুশ্বন করতে 

চাইলে নাষিকা মুখ নিচু করে রইলেন, রোগী করয়ে যৈছে গুধধ পান 

(বিদ্াপতি ? ) শ্রীকুষ্ণকীর্তনে 'আছে-_ 

বিরহে প্ুড়িয়। কাহ্ন হাকল বিকল. 

জরআ৷ দেখিঅ1 যেহু কুচক আম্বল। 

৯৪ 



৪ 

ওপরে উদ্ধৃত উদ্াহরণগুলি প্রারুত-বিশ্ব-সম্পূক্ত হওয়ায় বিশেষ একধরণের 

বসের আস্বাদন ঘটায় | কিন্থ সমগ্র পদাবলী জগতের প্টভূমিকাষ এদের সংখ্যা 

অল্প । বৈষ্ণব কাবোর শ্রষ্ঠ চিত্রকল্পগুলি পাঠ করলে এই বিশ্বাস ক্রমে 

প্রগাঢ় হতে থাকে যে মানব সংসার নয্, নিসর্গ স"সারই কবিদের প্রকৃত প্রেরণা 

স্থল । নদী তরঙ্গ, বনপ্র তি, হুর্যচন্দ্র, গ্রহভাব।, মেঘ বিদ্যা বর্ষণ, শীতগ্রীন্ম বর্ষা 

--এরাই প্রধানভাবে পুষ্ট করছে বৈষ্ণব কবিদের ভাবজগত। পুথিবীর কর্মমুখর 

পরিবেশ ও বাস্তবতার অতিষ্পষ্ট আলোকে ভাদের কঙ্গনা সঙ্কুচিত বোধ করে 

বলে তারা নিসর্গের দিগন্তবিলীন প্রসার থেকে রাধাকুঞ্জেব লোকোভ্তির প্রেমের 

উপসৃক্ত চিত্রোদাহবণ স"গরহে প্রবুন্ত ভযেছিলেন। 

বাধার দেহের বর্ণনা প্রসঙ্গে জল কিবা জলজবস্ব উপমান কর্ধিবা অনেক 

কাল থেকে কাবহার করে মাসছেন । খিগ্ভাপতি লিখছেন-- 

কূপ গভীর তরঙ্গিণী ভীব 

জনমু সেমার লতা বিশ্ত নীব । 

নদীব অর্থাৎ প্রিবলীর কলে এক গভীব কূপ অর্থাৎ নাভি । সেখানে জল 

না| থাকলেও রোমাধলীরূপে শৈবাল জন্মেছ্ছে। এরকম দৃষ্টান্ত অপ্রচুর নষ। 

লীরুষ্ণকীন্তনে স্ত্রীলোকের যৌবনের সঙ্গে তুলনা দেওয়া হযেছে জোযার জলের, 

তিবীৰ যৌধন বাতির সপন যেহ, নদীকেব বাণে। নদীব মভো নারীর অপর 

উপমান হচ্ছে মেঘ । পদাবলীতে মেঘ নানা বাঞ্গীবক। একট, অর্থ সে তষিত 

প্যক্তিব তৃপ্তি সাধনকারী । নাষধক পিপাসান্ত বাক্তির মছে। নাধিকার প্রেম 

প্রার্থনা করলেন - 

জলধর জলঘন গেল মসেখি 

করএ কুপা বড় পরছুথ দেখি ।-খিদ্া্তি। 

চে মেঘ, এখনে। তুমি বণ করছ না, প্রেব ছু,থ দেখে মহৎ লোকেরা 

কিশ্ক কপা করে । এই বর্ষণময়ত। মেঘের একটি ধন্ম। আবার তার অন্য 

ধম্মও আছে, তা হলে। অভিসারে বাধ স্থষ্টি করা । 

কাজরে সাজলি রাতি 

খন ভএ বরিসএ জলধর পাতি। 

ব'রস পযোধর ধার 
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দুবপথে গমন. কঠিন অভিসার ।--বিগ্যাপতি | 

বজনী কাজলে সক্জিত হলে. 'মঘদল ঘন বর্ষণ করছে, দূরপথে অভিসারে 

যাওষ। এখন কষ্টকব। 

গগন গরগ ঘন জামিনি ঘোব 

বহভ লাগি ন সঞ্চব চাব। 

এহ না তেজি অএলাহ নিম গেহ 

অপনন্ত ন দেখিঅ অপনক দেহ | -বিগ্যাপতি 

'মন্ধকাঁব রাতে মেঘের গর্জন, এমন বাত থে বব লোভে চোরও বাব হষ 

না, অন্ধকাবে নিজের “দহ নিজে দেখতে পা না, এসমযষে নিজগৃভ তাগ কবে 

এলাম । এঢুটি চিত্রে মেেব ১ছ্ি মন্তবকন । তা পথিকেব আনন্দকর নষ, 

বিদ্বোতপাঁদক | তা ছাডা মেঘকে অভাবপে 9 বাব্ভাব কবা হযেছে, যেমন 

'মশ্র কিবা মাতি কিত্বা দেবর্ণ বোঝাতে! কৃষ্ণ যখন বাধাব জন্য ব্যাকুল, 

গোবিন্দদাস লিখলেন 

কন্ঠ নব জলপব ধবনী পলাঢাঁষত 

আকুল চিকুব ধিথাবি । 

অঙ্গঝর| যে দৃষ্টি ভাবও উপমান মেঘ, যেমন - 

ডগমগ দেহ 

"থেহ নাভি বান্ধই 
দ্র দিঠি মেহ 

সঘনে ববখনিযা | বলবাম দাস । 

কিন্তু মেঘেব অপব বে বাঞ্জনা এবং যা নিঃসখষে সর্বরবোতম, বাঞ্জন। তা 

রাধার দেহঞ্যোতির পটভমি হিসেবে ।  বিগ্ভাপতিব একটি অরেষ্টপদে এই 
বাঞ্জনার চরম নিদর্শন পাই- 

যব গোধূলি সময বেলি 

তব মন্দির বাহির ভেলি 

নব জলধরে বিজুরী বেভা 

বন্দ বাঢ়াইযা গেলি । 

এই পদটিতেই প্রথম -রাধার রূপকে বিদ্যুতের সঙ্গে উপমিত করে 

মেঘের পটভূমিতে প্রতিষ্থ পনের দ্বার! উজ্জ্রলতর করবার সার্থক উদাহরণ দেখি । 
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এরপর থেকে পদাবলীতে ঘেমন কৃষ্ণের নবজলধর কাস্তির তেমনি রাধার 
বিছ্যুৎ্দীপ্ত রূপশিখার অজন্ন উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে । সম্ভবত চণ্তীদাসই অস্ত 

আদি কবি যিনি এই বিছ্যতের উপমাটিকে আবেকটি সার্থক রূপ দিয়ে 

বলেছেন “থির বিজুরী বরণ গৌরী পেখন্থু ঘাটের কৃলে”। পরবর্তীকালে 
গোবিন্দদ্দাস একই উপমাকে আরো সংক্ষিপ্ত ও দূঢ রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন, 

ও নব জলধর অঙ্গ 

ইহ থির বিজুরী তরঙ্গ । 
কিংবা পু 

তড়িত জড়িত যৈছে নব জলধর । 

কিংবা 

জলধরে বিজুরি উজোর। 
বস্তত পদাবলী সাঠিত্যের মেঘ ও বিদ্যুতের মতো আলে ও অন্ধকারের 

ঘন ঘন প্রতিতুলন! লক্ষ্য করার মতে! । আনন্দ ও বিষাদের ব্যতিক্রম ফোটাতে 

কবিরা বহুবার আলো ও অন্ধকারের ব্যঞ্জনা এনেছেন । সুর্য ও চন্দ্রের 

উপমানগুলি বিশ্লেষণ করলে একথা বোঝা! যাবে । বাধা যেখানে আনন্দিত 

মত্তিতে প্রকাশমান।! কবি তীকে চিত্রিত করেছেন “অতি অন্ধকারে যেন 

প্রকাশিত ভান্ত' (জ্ঞানদ|স)। তীাব কেশপাশে সিন্দুর-বিন্দুটিকে মনে হয় “সজল 

জলদে যেন উইল নবস্থর' (শ্রীরুষ্ণকীর্তন) ৷ সুর অর্থে হৃর্ধ। চন্দ্রের উপমা” 

গুলিও এরকম । বংশীবদন যখন বলেন “কপালে চন্দন চাদ করিয়াছে আলো 

তখন বুঝি চন্দ্র এখানে রূপের প্লিঞ্ধতা ও ইজ্জল্যব্যগ্ক ৷ এখানে কবি পূর্ণ চাদের 

উপম] দিলেন। চাদকে আবার খণ্ডকলা-রূপেও দেখেছেন কবিরা) যেমন-_ 

কিবা সে ছুগুলি শঙ্য ঝলমলি 

সরু সরু শশিকল1 ।--লোচনদাস । 

'অনেক নারীর রূপ ফোটাতে চাদের বহুত্ের দৃষ্টান্ত দেওয়া! হয়েছে-_ 
নব নব নাগরী বাল! 

যৈছন চান্দকি মাল! ।--গোবিন্দ দাস । 

করু জলকেলি অলি সঙ্গে বাল৷ 

হেরলু পথে জন চান্দকি মালা ।--এী। 
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চন্দ্রের কেবল স্থির রূপ নয় একটি চমৎকার চলবঈপও আছে । শ্টামদাস শিশু 
রুষ্কের বর্ণনায় লিখেছেন-_ 

হিয়ার পদক দোলে ঝলকএ কলেবরে 

চান্দ যেন চরচর বহে যমুনায় । 

অথচ, যখনই কোঁনো৷ বিধঞর পরিবেশে স্থাপন করা হয়েছে এই চাদের 

উপমাই সম্পূর্ণ অন্তরূপ পরিগ্রহ করেছে। রাধিকা কম্পিত মুখ গোপন 
করলেন, জানদাস বলছেন--বাদবে শশী জন্কু বেকত না হোই। প্রায় 

অনুরূপভাবে গোবিন্দ দাসের পদে বলা হয়েছে__ 

নীলবসন ভিজি অঙ্গে লাগিয়াছে 

প্রীঅঙ্গ দেখিতে উদাস 

যৈছে চান্দ কলা মেঘে গরাসল 

নিরখই গোবিন্দ দাঁস। 

বিরহখিক্ন। রাধাও চাদের মতো, কিন্তু সে টাদ চতুর্দশী তিথির 

চৌদশী চাদ সমান 
মলিনতা৷ ধরলু বয়ান ।-জ্ঞানদাস। 

ও নিতি চাদ কল! সম ক্ষীয়ত 

তোহে পুন চড়ব কলঙ্ক ।--গোবিন্দদাস । 

স্ষশিণাদ অবশ্যই প্রেমের ক্ষয়স্থচক, কেন না বিগ্ভাপতি বলেছেন স্ুপুরুষের 

প্রেম “দিনে দিনে চন্দ্রকলাঁসম বাঢ়*। 

পদাবলীতে চন্ত্রেরে এই ব্যঞ্জনা পরিবর্তন বিশেষভাবে লক্ষণীয় । যে 

“শরদচন্্র' রামকৃষ্ণের মিলনলীলার চিরভ্যন্ত সহচর, বাসের কালে গোপীদের 

কাছে যে চন্দ্র কৃষ্ধের মতনই অপরিহাধ্য, অভিসারের দিনে তাকেই আবার 
বৈরী বলে মনে হয় রাধার । 

প্রথম প্রহর নিশি জাউ 

নিঅ নিঅ মন্দির স্থজন সমাউ | 

তম মদিরা পিবি মন্দ! 

অবহি মাতি উগি জাএত চন্দা ।--বিগ্কাপতি | 

রাব্রির প্রথম প্রহর অতিবাহিত হলে সুজনের! ধার ধার শয়ন মন্দিরে প্রবেশ 

করলেন । তমোমদিরা পানে মত্ত হয়ে মন্দ চন্দ্র এখনই উদ্দিত হবে । বিগ্যাপতির 
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'অস্ঠ একটি পদে পৃণিমায় সারারাত্রি জ্যোত্গ্না দেখে রাধা ভাবছেন কাপ 
থেকে আধার হবে, অভিসারের বাধা থাকবে নাঁ। পূর্ণচন্ত্র এস্থলে নিন্দিত 
বস্ত। 

এই প্রসঙ্গে তারা ও প্রদীপের উপমাগুলির কথাও বিবেচ্য । গোবিন্দদাস 

রাধার অলঙ্কারের বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন “হার কি তারক! গ্যোতিক 

ছন্ন' | কবিরা আরে! বলেছেন প্রদীপের কথা । জ্ঞানদাসের পদে রাধা 

আক্ষেপ করে ভাবছেন তিনি কান্তিক মাসে আকাশ প্রদীপের মতো লোকের 

দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন__ * 
হম কুলবতী কুলকণ্টক ভেল 
কাতিয় রাতি দীপ জন দেল। 

নিক্ষলতা বোঝাতেও দীপের প্রয়োগ রয়েছে, যেমন গোবিন্দ দাসের “কিয়ে 

করব কুল দিবস দীপতুল' কিংব| বিগ্যাপতির-_- 

যদি তোহে বরিষব সময় উপেখি 

কী ফল পাঁওব দিবস দীপ লেখি । 

এই সকল চিত্রের মধ্যে বিন! দ্বিধায় বলা চলে খতু-চিত্রগুলিই সর্বশ্রেষ্ঠ । 

ভারতীয় কাব্যের একটি পুরাতন এ্রাতিহ্য খতুপ্রীতি । সুতরাং এক্ষেত্রে বৈষ্ণব 

কণিরা কোনে৷ বীতিগত অভিনবত্তের স্চনা করেননি । কিন্তু রাধাকৃষ্ণের 

প্রেমের বাতাবরণ রচনায় এই খতুচক্র কিভাবে ব্যবহৃত হয়েছে দেখা প্রয়োজন 

বিগ্ভাপতির একটি স্থবিখ্যাত পদে আছে__ 

শীতের ওঢ়নী পিয়া গিরিষের বা 

বরিষার ছত্র পিয়। দরিয়ার না । 

এখানে শীত গ্রীন্ম ও বর্ষা তিনটি খতুর কথা আছে। কিন্তু কবির! বিশেষ 

ভাবে বলেছেন শরৎ বসম্ত ও বর্ধার কথ! । খতুপতিরাজ বসন্তকে অভ্যর্থনা 

করে বিগ্ভাপতি লিখেছেন এই খত “সময়ক সার+। বসন্তের এনূপ বন্দন! 
বৈষণবকাব্যে প্রচুর পাওয়। যায় কেননা বসন্ত সম্ভোগাখ্য মিলনের শ্রেষ্ঠ 

প্রতীক । শরতের চিত্রও কয়েকটি পদে উল্লেখযোগ্য । শ্রীরুষ্ণকীর্তনে রাধার 

বিলাপোক্তিতে আছে-_ 

আশিন মাসের শেষে নিবড়ে বারিষী 

মেঘ বহিত্ব। গেলে ফুটিবেক কাশী । (অর্থাৎ কাশফুল)। 

তে 



শরৎ ও বসন্তের ফশীকে ফাকে শীতেব ছবিও একান্ত দুর্লভ নয । গোবিন্দদাস 

লিখেছেন-- 

সৌথিনী রঞ্জনী পবন বহে মন্দ 
চৌদিকে হিমকর হিম করু বন্ধ । 
মন্দিরে রহত সবতন্থ কাপ 

জগজনে শয়নে শন কক ঝাঁপ। 

শীতের এই পরিবেশে রাধা বখন অভিনাবে চললেন তাবও শুদ্দেহ মিশে গেল 

গুভর জ্যেত্কায়- 

ধবলিম এক বসনে তন্ন গোই 

চললহি কুঞ্জে লখই নহি কোই । 

অবশেষে কৃষ্ণদক যখন তিনি পেলেন মনে হল হিমশীতল জলে ডুব দিষে রত্ব 

লাভ করেছেন-- 

মদন জলধি তলে তহি দেহ ঝাপ 

মিলল শ্যামতম্থ থরহরি কাপ। 

পৌষ রঞ্জনীর এই বর্ণনাটি সুন্দর । কিন্তু এদেব কোনোটিই বর্যাবন্্ন! 
পদের সঙ্গে তুলনীয নয। বৈষ্ণব কবিবা বর্ষার যে সব চিত্রকল্প প্রয়োগ 
করেছেন, সুক্ষ ইজিতধমিতায় ও বর্ণৈশ্বর্ষ্যে তারা এতই সমৃদ্ধ যে এদেব বিশ্লেষণ 

করা সমান্জোচকদেব পক্ষে প্রীয় অসাধা। পূর্বে বল! হয়েছে, মেঘ শুধু রুষ্ণের 
বর্ণতুল্য নয়, শুধু পিপাসিত পথিকের হৃদষে আশ্বাসদাষক নয়, সে রাধার কাছে 
কঠিনতম বাধার প্রতীকও বটে। কিন্তু বাধা প্রবল বলেই বোধ হয় তাব 

আকর্ষণও তীত্র, তার বর্ণনা কবিদেরও উৎসাহ অন্তহীন। বিদ্যাপতি, 

চণ্তীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাসি, রায়শেখব থেকে শুরু কবে প্রথম শ্রেণীব 

সব বৈষ্ণব কবিই বর্ধার চিত্র একেছেন। জ্ঞানদাসের একটি পদ “রজনী 
শাঙনঘন ঘন দেয়া গরজন' রবীন্দ্রনাথের একটি প্রসিদ্ধ কবিতার সঙ্গে জড়িত 

হয়ে গেছে। এ ছাড়াও এমন বহু পদ আছে যা বারংবার উদ্ধৃতির যোগ্য । 

সকল খতুর মধ্যে বর্ধার গ্রভাবই সর্বাপেক্ষা অপ্রতিরোধ্য, বিগ্ভাপতির রাধা 
এই কথা বলে হুতাশভাবে জিজ্ঞানা করছেন, কোকিলকে তাড়িয়ে দিতে 

পারি, ভ্রমরদলকে করকঙ্কণ বঙ্কারে নিকৃ করতে পারি, কিন্তু ধবলগিরি থেকে 
মেঘ এলে তাকে ফিরিয়ে দেব কোন্ উপায়ে ? 



খেদব মোঞ্চে কোকিল অলিকৃল বারব 

করকম্কণ ঝমকাঈ-_ 

জখন জলদে ধবলাগিরি বরিসব 

তখন্ুক কওন উপাঈ। 

দুর্যোগময়ী রাত্রির তীব্র বিদ্যুৎ বিচ্ছুতির যে প্রতিবেশ থেকে কবিশেখরের-” 

সথি হে হামার ছুখের নাহি ওর রে। 

এ ভর বাদর মাহ ভাদর 

শূন্য মন্দির মোর রে। 

কবিতাটির জন্ম যেখানে, গোবিন্দ দাসের অতুলনীয় চিত্রকল্পটির উৎসও 

সেখানেই 

মন্দির বাহির কঠিন কপাট 
চলইতে শঙ্কিল পঙ্চিল বাট। 

তহি অতি দূরতর বাদর দোল 

বারি কি বারই নীল নিচোল। 

৫ 

এখন প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে, এসকল চিত্রকল্পের শিল্পোতৎকর্ষ কতখানি । 

এ পর্যন্ত আলোচনাতে চিত্রকল্পসমূহের প্রধান বৈশিষ্টসমূহ শুধু প্রদশিত 
হয়েছে । স্থায়ীমূল্য কতটুকু তা বল আবশ্যক । 

একটি বিষয়ে সতর্কত৷ বাঞ্ছনীয় । আধুনিক কাব্যকলার সঙ্গে পরিচিত 
পাঠক পদাবলীর চিত্রকল্পের সঙ্গে অনিবার্ধত ইদানীস্তন কালের চিত্রকল্পের 
তুলনা করতে চাইবেন । এই তুলনা! অসঙ্গত। যোঁড়শ শতাব্দীর কাব্যাদর্শের 
প্রতি তাতে অবিচার করা হবে। এককালের ভাবানুষঙ্গ অন্তকালে জোর 

হারাতে পারে, একযুগের পরিধিতে যে শিল্পরূপ স্বীকৃত হয় অন্যযুগে তা হয়তো 

অনাদূত হবে। পদাবলীর চিত্রকল্পসমূহের ব্যঞ্জনাও তার স্বকীয় পরিবেশের 
বাইরে তেমন ক্রিয়াশীল হবে না, এটা স্বাভাবিক। স্মরণ রাখা প্রয়োজন, 
গোবিন্দদাসের “ঘুরি ঘুরি জন্তু ভ্রমরা বুলে' থেকে জীবনানন্দ দাসের “সে 
কেন জলের মতে! ঘুরে ঘুরে একা কথা কয়” কিংবা স্টামদাসের “চান্দ যেন 

ঢরঢর বহে যষুনায়' থেকে সত্যেন্্রনাথ দত্তের 
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সেথা পুণিম। চাদ ডুব দিয়ে নায় 
টাদমাল! তায় ভাসতে থাকে ।--পর্যস্ত চিত্রকল্পের ইতিহাসে 

কালগত ব্যবধান দুন্তর। আধুনিক জটিল জীবনযাত্রার প্রত্তীক যে চিত্রকল্প 
তার সঙ্গে ষোড়শ শতকের বৈষ্ণব কবিদের প্রযুক্ত চিত্রকল্পের তুলন৷ একাস্ত 

অসমীচীন। 

পদাবলীর চিত্রগুলির তাৎপর্য অবশ্তই তাদের দেশকালগত ও ধর্মঈগত 

পটভূমিকায় গ্রহণীয়। তথাপি, যথাসম্ভব অনুকূলতার সঙ্গে এদের বিচার 
করবার পরেও সমালোচক সন্দেহ প্রকাশ করতে পারেন অত্যধিক পুনরাবৃত্তির 

ফলে এদের দীপ্তি নষ্ট হয়নি কিনা । চিত্রধম্মী পংক্তিতে যে জ্কতগতি, যে 

শাণিত ওজ্জল্য থাকে, কোনো কোনে। পদে তার আকস্মিক শ্কুরণ অবশ্থাই 
আমাদের স্তিমিত প্রায় অনুভূতিকে সজাগ করে তোলে । “মঝু হেরি সুন্দরী 

ভরমহি চঞ্চল চকিত চমকি চলি যাই'__গোবিন্দদাসের এই বাক্যটির শেষ 

চারটি শব্দে একটি তীক্ষতা আছে। উৎসাহী গবেষকদের পক্ষে এরকম 

আরো। উদাহরণ দেওয়। সম্ভব। কিন্তু সমষ্টিগত ভাবে পরীক্ষা করলে 

পদাবলীর ক'টি চিত্রকল্পে এরকম তীক্ষ ছ্যতির সন্ধান পাওয়ী যাবে তা নির্ভয়ে 

বল। কঠিন। হাবার্ট বীড ফর্মের আলোচন! করে তার ছুটি ভাগ দেখিয়েছেন 
--0702710 ও 815519011 প্রথম মৌলিক উদ্ভাবন প্রস্থত ০:99:010 
100 কালক্রমে 9109:90 101 এর শৃঙ্খলিত নিয়মে বৈশিষ্ট)হীন আত্ম 

বিসর্জনে বাধ্য হয়। সমালোচকের ধারণা» পদাবলীর অধিকাংশ চিত্রকল্পই 

প্রাথমিক প্রেরণার গতিবেগ নি:শেষিত হবার পর নিব্বিশেষ পৌনঃপুনিকত্ে 
শোকাবহ পরিসমাপ্তি লাভ করেছে । 

শরীক কীর্তন প্রসঙ্গ 
প্রীকষ্ণকীর্ভনের আখ্যানভাগ এত চমতকাবিত্বপূর্ণ যে প্রথমে তার একটি 

সারমর্ম দেওয়। ভালো । 

সমগ্র কাব্যটি জম্ম, তাম্ুল, দান, ভার, ছত্র, বৃন্দাবন, যমুনা, কালিয়দমন, 

হার, বাণ, বংশী ও রাধাবিরহ এই কটি থণ্ডে বিভক্ত। জন্মথণ্ডে ক্ণের 

আবির্ভাবের দৈব কারণ প্রদশিত হয়েছে । একদ|। দেবতার! হরির ( নারায়ণ ) 

কাছে গিয়ে প্রার্থন। করলেন কংসের হাত থেকে হৃষ্টিকে রক্ষা করতে । হবি 
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স্বাকৃত হলেন। ছু গাছি সাদা ও কালে। কেশ দিয়ে বললেন বস্থুদেব ও 
দৈবকীর ছুটি সন্তান হবে হলী (বলরাম) ও বনমালী। বনমালী কংসের 

বিনাশ সাধন করবেন। কংস একথা জানতে পেরে বন্দীকত বস্থদেব-দৈবকীর 

সস্তানদের বিনাশ সাধন করতে থাকেন। একে একে ছয়টি শিশু এভাবে 

নিহত হবার পর সপ্তম গভের সন্তান বলরাম রোহিণীর গভে গিয়ে আয় 

লাভ করেন। অষ্টম গভের সন্তান বনমালী জন্মাবার পর জগৎ মায়া দ্বার! 

আবৃত হলো।। বস্থদেব নদী পার হয়ে নন গৃহে শিশু কৃষ্ণকে রেখে তাদের 

নবজাত কন্তাকে নিয়ে ফিরে আসেন । কংস এই কন্তাকেও হত্যা করলেন 

বটে কিন্তু অচিরেই জানতে পারলেন তিনি প্রতারিত হয়েছেন । কৃষ্ণ 

গোপকুলে বড় হতে লাগলেন। দেবতাদের অনুরোধে স্বয়ং লক্ষ্মী রাধাব্ধপে 
জন্ম নিলেন সাগর গোয়ালার ঘরে। পুরাণের অনুসরণে কৃষ্ণের জন্মকথ! 

এই পধ্যন্ত বর্ণন। করে কবি যথনকার কথা বলতে সুরু করলেন কৃষ্ণ তখন 

পূর্ণ কিশোর । 

রাধা নপুংসক আইহনের পত্বী। আইহন কর্তৃক নিযুক্ত হয়ে বৃদ্ধ 

বড়াধি রাধার তত্বাবধান করে। একদা কৃষ্ণ বড়ায়ির মারফৎ রাধার কাছে 

গুয়া পান, কপূর ও চম্পকফুল পাঠালেন প্রেমের নিদর্শন স্বরূপ । বাধা কুপিত 
হলেন তাতে । বড়ায়িকে বলিলেন-_ 

মিছাই আনিলে' বড়ায়ি তার ফুল পানে 

পরাক লাগিআ। সে হারাইবে নাক কানে। 

ক্রুদ্ধ রাধার হাতে চড় থেয়ে বড়ায়ি অভিযোগ জানাল কৃষ্ণের কাছে। 
দুজনে স্থির করলেন এর শোধ নেওয়া হবে। একদিন বড়ায়ির পরামর্শে 
রাধা মথুরার হাটে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে দধি দুগ্ধের ভাগ নিয়ে রওয়ান! হলে 

পথে কৃষ্ণ দানীরূপে তার পথরোধ করলেন। কৃষ্ণের দানের পরিমাণ শুনে 

রাধা স্তক্তিত। এগার বত্সর তার বয়স, কৃষ্ণ তার কাছে দান চেয়েছেন 

বারো বছরের । কৃষ্ণের আসল দাবী এও নয়, রাধার দেহ। রাধা প্রথমে 

ক্রোধ প্রকাশ করলেন, বললেন-_ 

শাজী পুথী তোঙ্গার চিবিবে। বাম হাথে। 
এৰং 

যোলশত গোয়ালিনী জাইএ বিকে হাটে 

১৬০ 



মাগুকিলে কিলাত্। মারিবৌ। তোঙ্গ। বাটে। 

আবার বিনীতভাবে উল্লেখ করলেন তার অল্লবয়স ও প্রেমে অনভিজ্ঞতার কথা। 

ফুলের নাঅ কাহ্াঞ্ি” নাহি সহে ভরা । 

কিন্তু এসকল যুক্তি রুষ্ধের মনে বেখাপাত করেনি । তিনি বলে রাধার 

প্রেম আকর্ষণ করলেন, দেহ সন্তোগে তৃপ্ত হলেন । বাধা বলেছিলেন “ইঞ্চল। 

খাত্বা কাহ্ন বার পাড়িবে” অর্থাৎ হে কৃষ্ণ, ছোট ইঞ্চল। মাছের লোভে কেন 
ব্রত নষ্ট করবে? রাধার কথাই সত্য হলো। কৃষ্ণ ছোট স্থখের আশায় বড় 

স্থথকে ত্যাগ করলেন। নৌকাখণ্ডে পুনরায় রুষ্ণ খেযানৌকার মাঝির ছলনাষ 

রাধাকে সম্ভোগ করলেন । 

ইতিমধ্যে রাধা! নিজেও কিছুটা আকুষ্ট হয়েছেন। কুঞ্খের প্রতি ভারখণ্ড 
ও ছত্রখণ্ডে তিনি অনেকট। স্বেচ্ছায় সম্মতি দিলেন মিলনে । বৃন্দাবন খণ্ড, 

কালিয়দমন খণ্ড ও যমুনাথণ্ডে কষ্চকে গোপীদের সঙ্গে বিহারে রত দেখা যাষ। 

রাধার সঙ্গে তার প্রেম গাটতর হয়েছে । যমুনাবক্ষে জলকেলির পর হার 

খুঁজে ন! পেয়ে রাধা যশোদার কাছে কৃষ্ণের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়েছিলেন । 
বিরক্ত হয়ে কষ্চ ঠিক করলেন রাধাকে শান্তি দেবেন । মদনের পুষ্পবাণ তিনি 

নিক্ষেপ করলেন রাধার প্রত। রাধা মুচ্ছিতা হলে কৃষ্ণের ভয়ের সীম। রইলো 
না। সৌভাগ্যক্রমে কৃষ্ণের স্পর্শমাত্রে রাধার চেতনা ফিরে এলে! | 

এতদিনে কৃষ্ণ সচেতন হয়েছেন, জীবনে তার বৃহত্তর কর্তব্য অসমাপ্ত 

রয়েছে। কংস নিধন হয়নি । কুষ্ক মথুরীষ প্রস্থান করলেন। বিরহিণী 
রাধা আকুল হয়ে প্রতি রাত্রি ব্যর্থ প্রত্যাশায় কাটান । বড়াঁয়ির চেষ্টায় ব্বল্প- 

কালের জন্ত তাদের পুনশ্মিলন হল বটে, কিন্ত নিদ্রিত রাধাকে ফেলে কুষ্ণ শেষ 

পর্যন্ত চলে গেলেন চিরকালের জন্য । 

সাধারণ কষ্চলীল1! কাব্যের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পার্থক্য এত গুরুতর যে 

নিষ্ঠাবান বনুভক্ত একে বৈষ্ণব সাহিত্যের অন্তভূক্ত করতে নারাজ। অথচ 

এই কাব্যটি একদিন যে বৈষ্ণব সাহিতার অঙ্গ বলে স্বীরুত হতো বহু কোষ 
গ্রন্থে এ থেকে সংকলিত প্দগুলিই তার প্রমাণ। যে কোনে! কারণেই হোক 
এই কাব্যটি পরবর্তীকালে অনাদৃত হয় । ১৩৯৬ বঙ্গান্দে পণ্ডিত বসন্তরঞ্জন রায় 
বিদ্বদ্বল্পভ মহাশয় এর পুগ্ি আবিষ্কার কক্সর্ পর আজ পধ্যন্ত আর কোনো 

পুথি পাওয়া! যায়নি । শ্রীরুষ্ণকীর্ভনের কাপ; ভাষা, লিপি প্রভৃতি বিষয়ে 
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কোনে! ছুজন পণ্ডিত একমত নন। কিন্তু ষেকাঁলেরই লেখা হোক ভাষা ও 

লিপি প্রাচীন কি অর্বাচীন যাই হোক এর সাহিতমলা বিশেষত আখ্যানরসের 
উতৎ্কর্ষ যে অসাধারণ তা দেখানে। বর্তমান গ্রবন্ধের লক্ষ্য । তার আগে 

শ্রীকুষ্ণকীর্তনে বৈষ্ণণবমতবাদের কোন বিচিত্র রূপটি ধরা পড়েছে দেখানো 
যেতে পারে । 

্ 

রুষ্ণ এঁতিহাসিক ব্যক্তি কিন। এ নিয়ে পণ্ডিতের অনেক আলোচনা 

করেছেন । কুষ্কণোপাসনার উদ্ভব, প্রবর্তন কল ও প্রসার ইত্যাদি বিষয়ে এআর, 

জি, ভাগ্ডারকর, ৬হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী, শ্রীযুক্ত স্থনীতিকুমাঁর চট্টোপাধ্যায়, 
শীযুক্ত সুশীলকুমার দে, শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন, ৬বাণীকান্ত কাকতি, শ্রীযুক্ত 

এ, ডি, পুশলকর, অধ্যাপক 7. 3০92:98 প্রমুখ মনীষীদের আলোচনা থেকে 

কয়েকটি বিষষে নিঃসন্দেহ হওয়া যায । শ্রীযুক্ত স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 

মত এই যে রুষ্ণের আবিভাবকাল ১০০০ থেকে ৯০০ থৃষ্ট পূর্বাৰব। কৃষ্ণ 
অসাধারণ শক্তিশালী হলেও মানুষই ছিলেন, ধীরে ধীরে দেব'দবীতে আরোহণ 

করেছেন । পুরাণের ঘুগে তিনি দেবতা বলে স্বীকুতিলাভ করেন ও কালক্রমে 

এক ভক্তিরসাশ্রিত মতবাদের জনক হিসাবে তার নাম ভারতের ঘরে ঘরে 

ছড়ায় । 

বাংলাদেশে কবে থেকে বৈষ্ণব মতবাদ প্রবেশ করে তার কোনে 

ধ্তিহাসিক সন তারিখ নেই। চৈতন্তযুগের বন্ছপূর্ব থেকে তা' প্রচলিত ছিল 

নিশ্চয়ই, কিন্তু কতখানি সংঘবদ্ধ ছিল তার রূপ বল! দুক্ষর। তবে, চতুর্থ 

শতকের শুশুনিয়া-লিপি থেকে শুরু করে পঞ্চমষঠী-সপ্তম-অষ্টম শতক পর্য্যস্ত 

প্রাপ্ত লিপি ও পট্রসমূঙ্তে গেংবিনাস্বামী, শ্বেতবরাহস্বামী ও কোকাম্থস্বামী 
প্রভৃতি নামের বিস্তর উল্লেখ ও এদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত মন্দিরাদির কথা৷ পাঠ 

করলে বুঝতে পারি বৈষ্ণব আদর্শ ক্রমেই বিস্তুত হচ্ছিল । ষোড়শ শতাব্দীতে 
চৈতন্যের আবির্ভাবের পর বৈষ্ণব মতাদর্শ বাংলাদেশে চিরস্থায়িরূপে প্রতিষ্ঠিত 

হলে! । গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের মুল রয়েছে ভাগবতে । চৈতন্তদেব এসে 

ভাগবতকে সর্বপ্রধান আসন দিয়ে গেলেন বৈষ্ণব সমাজে । চৈতন্ঠোত্তর 

কালে বৈষ্ণব মতবাদে পৌরাণিক আদর্শের প্রভাব নিশ্চিতরূপে বৃদ্ধি পেয়েছে। 
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কিন্তু পুরাণগুলিতে কোনো বিশেষ একটি মতবাদ প্রকীস্তিত নি । এর! 

নিজেরাও নানা মতবাদের সমবায়ে স্বষ্ট । সর্বপ্রাচীন পুরাণ বায়ু থেকে আরস্ত 

করে বিষু, কৃর্ম, অগ্নি, পন্স, ভাগবত ও বরক্ষবৈবন্ত প্রভৃতি বছ পুরাণে কষ্ণের 

প্রসঙ্গ আছে। অথচ সবগুলি পুরাণে একই কথ বল! হয়নি । এটি লক্ষণীয় 

যে প্রান পুরাণগুলিতে কৃষ্ণের বিভিন্ন প্রেমলীল1, তার সহম্াধিক পত্তী ও 

আঠারো হাজার সন্তানের কোনে উল্লেখ নেই । (4905019 ০1 681]% 

ড1910019য0, 6, 156 দ্রষ্টব্য )। এই সকল প্রেমোপাখ্যান নিশ্চয়ই পরবর্তী- 

কালের যোজনা । হয়তে। নিশ্নবর্গীয় জনমানসে এর প্রথম শ্ফুরণ ঘটে, পরে তা 

কঞ্ণচলীলার অঙ্গ হয়ে যায়। একেই একজন লেখক বলেছেন [01 

[71910781910 - এর প্রভাব । 

সে কারণে বাংলাদেশে যে কৃষ্ণ এলেন তারও ছুইরূপ | শ্রশ্বর্য ও মাধুধ্য- 

ভেদে তার লীল। দ্বিবিধ। একক্নপে তিনি “মহাভারত নাটক হ্থাত্রধার' 

অপররূপে “গোপীশত কেলিকার”। এরমধ্যে মাধুর্যরসেরই প্রসার ঘটেছিল 

বেশি। মাধুর্যের ভিত্তি যৌন আবেগ। ভাগবত স্বয* এই ধরণের যৌন 
আবেগকে অতীক্রিয় রসে রূপান্তরিত করেছিল। বাংলাদেশে তাই অতি 

সহজে অনেক লোকপ্রচলিত প্রেমোপাখ্যান কৃষ্ণের রমণকাহিনী পর্যায়ে উন্নীত 

হলো । ভাগবতের গ্রভাবে এই প্রবণতা বাঁড়। বই কমার সম্ভাবনা ছিলন। | 

চৈতন্টের আবিভাবের অনেক আগে থেকেই আমাদের দেশে এমন কিছু 

কিছু ধ্য/নধারণা প্রচলিত ছিল চৈতন্ নিছে যাদের বৈষ্ণব ভাবাদর্শের ভেতরে 

স্থান দিতে ব্যগ্র ছিলেন, একথা মনে করবার হেতু আছে। চৈতন্ঠের সঙ্গে 

রায় রামানন্দের সাধ্যসাধনতত্ববিষধক সুবিখ্যাত আলোচনাটির কথা অনেকবার 

বল! হয়েছে । চৈতন্যচন্দ্রোদষে রায় রামানন্দকে আখ্যা দেওয়া হয়েছে 

“সহজবৈষ্কবণ |  চৈতন্ত-চরিতামূৃতে দেখি রাষ রামানন্দ ও রূপগোস্বামীর 

আলাপে। 

রায় কহে কহ সহজ প্রেমের লক্ষণ 

রূপ গোসাই কহে সাহজিক প্রেমধর্্ম ॥ অন্ত্য, ১। 

এই “দাহজিক প্রেমধন্্” কি বস্ত ? “সহজ বৈষ্ণণ' কারা? তারাই কি যারা 

কখনে! কখনে! শীন্ত্-বঠিভূতি পথে পদার্পণ করে এমন সব কথা মেনে নিয়েছেন 

যা পুরাণসম্মত নয়? গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের তত্ত বিশ্লেষণ করলে এমন কিছু 
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জিনিষ নাই যা অন্তত্র অপ্রাপ্য। এগুলি সম্ভবত স্তানীয উপাদান, এদেশের 

লোক-মানস-সম্ভৃত। বভ উপাখ্যান, বহু কিংবদন্তী যা নরনারীর সাধারণ 

লৌকিক প্রেমের সঙ্গে যুক্ত ছিল, বৈষ্ণৰ কাহিনীতে পরে অভেদে মিশে 
গেছে । আরো পরেকার যুগে এরাই আধ্াাত্মিক ব্যঞ্জনা লাঁভ করে উচ্চতর 
ধর্মসাধনার অঙ্গ বলে স্বীকৃত হয়েছে । 

বাংল। দেশে রচিত বৈষ্ণব সাহিত্যে এজাতীয় অপৌরাণিক উপাদান 

পৌরাণিক কাহিনীর সমান্তরাল ধারাষ বহমান। কৃষ্ণের জীবনকথার মধ্যে 

তার প্রণয়কাহিনীগুলি ঞেন এদেশে প্রাধান্তলাভ করলে তার কোনে! বিশেষ 

একটি কারণ নেই। তবে তন্ত্রধর্মের প্রসার এর অন্যতম হেতু নিশ্চমই | 

মধ্যযুগে বালা দেশে যে তন্ত্রাচার ব্যাপকভাবে ছড়িয়েছিল বৈষ্কবসাধন! তার 

ভাত থেকে মুক্তি পানি । এই কারণেই বঙ্গীয় বৈষ্ণবধর্মে কষ্টের শ্তি- 

স্বরূপ] রাধার স্থান কৃষ্ণের চাইতে কোনে অংশে খর্ব নয়। বাধার নাম প্রাচীন 

কোনে! পুরাণে পাই না, অথচ বাংলার বৈষ্ণবসাহিত্য রাধা-ময়। তন্ত্রের 

প্রভাবপুষ্ট জনমানসে যে প্রষ্ঠানারীকে ঘিরে অনেক উপাখ্যান জমেছিল, 

রাধাব মধ্যে তাদের পূর্ণ শ্যুত্তি অন্ুম!ন করে নিলে অসমীচীন হবে না। 
পৌরাণিক ও লৌকিক, কৃষ্ণকথার এহ দুটি ধার। ক করে সংমিশ্রিত 

হচ্ছিল বা'লা কুষ্ণমঙ্গল কাব্যগুলিতে তার নিদর্শন পাওয়া যায। ষোড়শ 

শতকের কাছাকাছি সময় থেকে বাংলাদেশ এবং তার সন্গিহিত অঞ্চল গুলিতে 

ভাগবত ও অন্ঠান্ত পুরাণের কদর বেড়ে চলেছিল । ওড়িস্যায় জগন্নাথ দাঁস, 

সারল দাস, বলরাম দাস, অচ্যুতানন্দ প্রভৃতি ; আসামে শঙ্করর্দেব, অনিরুদ্ধ 

কায়স্থ, গোপালচন্ত্র দ্বিজ, জয়রাম, কলাপচন্ত্র, বিষ্ুুভারতী, বত্বাকর মিশ্র, 

অনন্ত-কন্দলী, কেশবকায়স্থ প্রভৃতি ও বাংলাষ মালাধর বসু, রঘুনাথ ভাগবতা- 

চাঁধ্য প্রভিত কবিবুন্দ পুরাণসমূহের অনুবাদে আত্মনিয়োগ করেছিলেন । ভাগবত 

এদের মধ্যে প্রধান ছিল, কিন্তু বিষুণ) কুম্ম, অগ্নি পদ্ম, বিশেষতঃ হব্রিবংশও যে 

ব্যাপকভাবে পঠিত হতো! তাতে সঙ্দেহ নেই । মহাপ্রভুর প্রেরণার বাংলাষ 

ভাগবতের চর্চা বেড়ে যায়। তিনি স্বম্নং রঘুনাথ ভাগবতাচাধ্যকে ভাগবত 

অনুবাদে উৎসাহিত করেছিলেন এৰং মহাপ্রভুর মৃত্যুর পরে রচিত বাংলা কৃষ্ণ” 

মঙ্গল কাব্যগুলি উত্তরোত্তর শুধু পৌরাণিক আখ্যানের মধ্যেই কেন্দ্রীভূত হচ্ছিল। 
কিন্তু পুরাতন কষ্ণমঙ্গলকাব্যে শুধু পুরাণ কথাই নয় লোককথাও আছে। 
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দানলীল1, নৌকালীলা প্রভৃতি অপৌরাণিক বিষয়বস্ত্র এদের একটি বৃহৎ অংশ 

অধিকার করে আছে। পরবর্তীকালে যে সব গ্রন্থ স্পষ্টত ভাগবতকে আশ্রয 

করে রচিত হয়েছিল তাদের মধ্যেও দানলীলার কাহিনী অন্গপ্রবিষ্ট হযেছে। 

এই অপৌরাণিক শাখার শ্রেষ্ঠতম প্রতিভ্ শ্রীরুষ্ণকীর্ভন। এর আঙখাাধিকাংশ 
পূর্ব্বে দিয়েছি । কালের গতিতে শ্রীকৃকীর্ভনের বক্তব্য ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে 

পড়ছিল। ভাগবতের প্রভাবে লৌকিক কাহিনীর ধারাটি হারিয়ে যাচ্ছিল, 
তবু একেবারে অবলুপ্ত হযনি। সপ্তদশ শতাব্দীর অদ্ভুত একটি কাবো, দীন 

ভবানন্দের হরিবংশে, পুরাণসম্মত কৃষ্ণকথার বহিরাবরণ ভেদ করে লৌকিক 
আখ্যায়িকার শ্োত প্রবল বেগে উৎসারিত হযেছে। 

৩) 

বাংলাদেশে প্রচলিত পুরাতন এক লৌকিক কাহিনীব ছাপ রষেছে শ্রীরুষ্ণ- 
বীর্তনে, এ কথা এখন প্রায় সর্ববাদিসম্মত। এই তথ্যটির উল্লেখ করা হলো 

শুধু আলোচনার পূর্ণতার গন্য । আরো কিছু উদাহরণ দিষে মতটিকে আমরা 
স্পষ্টতর করতে পারি মাত্র । 

শ্ীকুষ্ণকীর্তনেব কবি যে পুরাণগুলির সঙ্গে অপবিচিত ছিলেন তা নয । 

জন্মথণ্ডে পুরাণকথার তিনি বিশদ ব্যবহার কবেছেন। অন্যান্য থণ্ডেও 'অবতাব- 

বৃুন্দের ও অন্থান্য পৌরাণিক আখ্যানের মন্রান্ত বিবরণ পাওয়া যায। তাছাড! 

গীতগোবিন্দের বন্ত শ্লোকের অন্ুবাদও আছে। তবু ্্রীরুষ্ণকীর্তন পড়ে 

সন্দেহের কোনো অবকাশ থাকে না যে কোনে! পুরাণ এব আদর্শ নষ। 

তাম্থুলথণ্ড; দানখণ্ডঃ নৌকাথণ্ড, বাণথণ্ডেব কবি পুরাণের বাইরে অন্ত কোনো 

প্রেরণার কাছে খণী। পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধা ও 

কুষ্ধের বহু নামের উল্লেখ থাকলেও যে শ্টাম ও রাই নামে পদাবলী সাহিত্য 
প্লাবিত এ কাব্যে তার চিহ্নমাত্র নেই । রাধা এ কাব্যে বুষভান্ নন্দিনী নন, 

তিনি “সাগর-কৌঅরী+। তার অষ্ট সথীর বদলে আছেন শুধু এক জন 

সঙ্গিনী--বড়ায়ি। তার স্বামীর নামও আয়ান নয়, আইহন। এসব লক্ষণ 

শ্বীকঞ্ণবীর্তনের প্রাচীনত্বস্থচক । যে কালেই একাব্য লেখা হোক না কেন 
বৈষ্ণব মতাদর্শের একটি খুব পুরোনে! ধারার সঙ্গেও শ্রীরুষ্ণকীর্ভনের যোগ যে 
নিবিড় ছিল তা৷ অকুঞ্ঠচিত্তে বলা চলে । এ সমস্ত কারণে শ্রীরুষ্ণকীর্তভনের গুরুত্ব 
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থে বিশেষভাঁবে এর অপৌরাণিক আখ্যানের ওপর প্রতিষ্ঠিত এই ধারণা এদেশে 

বদ্ধমূল হয়েছে । 

কিন্ত শ্রীকুষ্ণকীর্তনের এই বৈশিষ্ট্যের মূল্য কতটুকু? সত্যই কি শ্রীরুষ- 

কীর্তন একমাত্র কাব্য যাতে বঙ্গীয় বৈষ্বধর্মের লৌকিক ধারাটির বৈশিষ্ট 

পর্ণমাত্রায় রক্ষিত হযেছে? অন্ত কোন কাব্যে কি আমর এ সমস্ত উপাখ্যানের 

সন্ধান পাই না? গভীরভাবে চিন্তা করলে শ্রীরুষ্ণকীর্তনের এই বৈশিষ্ট্যকে 

খুব অসাধারণ কিংব! তুলনারহিত বলে মনে হয় না । যে গীতগোবিন্দ থেকে 

অনেক পদ অন্গবাদিত হয়েছে শ্রীকষ্ণকীর্তনে তাতে এই লৌকিক কাহিনীর 

স্ফুরণ অনেক আগেই ঘটেছিল । একজন লেখক মন্তব্য করেছেন "009 0109- 
03০9%117998...21002879 19702 002 11910010110 9781009 20 910- 

[1059 191008.05 ০0120010021 চো 10255 1055] 90:05 01109 

0: 23007599101 81002955 08৪ ০09200020 10901019 107 89359! 

( ৬1910716 10009 900. 150 5095, 86) হা ছাড়া, অনুরূপ 

আখ্যাধিকার আভাষ বিগ্কাপতির কোনো কোনো কবিতায়ও পাওয়া যায় । 

পণাবলীর সঙ্গে শ্রীরুষ্ণকীর্ভুনের একটি বড় পার্থক্য এই যে বড়ু চণ্ীদাসের 
কাব্য রাধা প্রথমাবধি কুষ্*গতপ্রাণা নন । কৃষ্ণ জোর করে তার প্রেম আকর্ষণ 

করেছেন । “এগার বৎসরের বালী যেহ্ু নলিনী দল কৌঁঅলী”+ রাধা কৃষ্ণের পীড়ন 

থেকে যেভাবে আত্মরক্ষীব চেষ্টা করেছেন তা পদাবলীর তুলনায় অভিনব । 

কিন্তু নায়িকার এই বিমুখ ভাবটি বিগ্যাপতির পদেও আছে । 

কত অনুনয় অনুগত অন্থবোধি 

পতিগৃহ সখিক্তি স্থতাওলি বোধি । 

বিমুখি স্থতলি ধনি স্মুখি ন হেণএ 

ভাগলদল বহুলাব এ কোোএ। 

বালমু বেসনি বিলাসিনি ছোটি 

মেল ন মিলএ দেলহু হেম কোটি । 

বসন ঝপাএ বদন থর গোত্র 

বাদরতর সনি বেকত ন হোএ । 

ভূজ জুগ চাপ জীব জে সাচ 
কুচ কঞ্চন কোরী' ফল কাচ । 
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কত অস্কুনয় কবে, কত সাস্বন! দিয়ে, অনুগত হয়ে সখিগণ নায়িকাকে স্বামীগৃহে 
শয়ন করালো, সে বিমুখ হয়ে শুয়ে রইলে।। ঘে ( সেনা--) দল পালিয়েছে 

কে তাদের ফেরাতে পারে? প্রিয় কামুক আর প্রিয়া অল্পবয়স্ক । কোটি 

স্থবর্ণমুদ্র। দিলেও বালিক1 মিলন চায় না, মুখ বস্ত্রে ঢেকে রাখে যেন মেঘের 

নিচে চন্দ্র। সোনার পয়োধর ছুহাতে প্রাণের মতো রক্ষা করে । (মজুমদার ও 

মিত্র সম্পা দিত বিগ্ভাপতির পদাবলী, ৫৯ সংখ্যক কবিতা )। তান্বুলখণ্ড শ্রীকৃষ্ণ- 

কার্তনের অপর অভিনবত্ব। বিদ্াাপতির পদে এটিরও আভাস আছে--কত 

জতনে দৃত্তী পঠাওল আনা আ. গুয়া পান” (ত্র, ৪*সংখ্যক)। নৌকালীলার 
কথাও পাই তার পদে (পর ৩৫১ সংখ্যক পদ দ্রষ্টস্য )। 

পক্ষান্তরে, বড় চত্তীদাসের সমসাময়িক কিংবা পরবর্তীকালের আরে? বহু 
কবির যেমন মীধবাচাধ্য, ছুখী শ্যামদাস, দৈবকীনন্দন সিংহ, পরশুরাম 

চক্রবস্তী, রুষ্*দাস প্রভৃতির কৃঞ্চমঙ্গল কাব্যে এবং গোবিনদাস, জ্ঞানদাস, 

বলরামদাঁস প্রভৃতির পদে দান-নৌকালীলার এমন বর্ণন! পাওয়। যাচ্ছে য 

সম্পূর্ণ শ্রীকুষ্ণকীর্তনের অনুরূপ । স্থৃতরাং কৃষ্ণ সংক্রান্ত উপাধ্যানের লৌকিক 
শাখাটির পুর্ণ/ঙ্গ চিত্র শ্রীরুষ্ণকীর্তনের পাওয়। গেছে শুধু এই কারণে গ্রন্থটিকে 
মূল্যবান বিবেচনা করলে ভুল হবে। এই গৌরব প্রকম্ণকীর্তনের খুব বড় 

গৌরব নয় । তার যথার্থ মূল্য শিল্পগত উতৎকর্ষে। 

৪ 

শ্রীরঞ্চকীর্ভনে প্রধান চরিত্র তিনটি-_কুষ, রাধা ও বড়ায়ি। এ ছাড়া 

একবার শুধু অল্লক্ষণের জন্ত বলরামকে দেখা যায় ও অনেকবার যশোদাকে 

দেখি কৃষ্ণকে তিরস্কার করতে-__ 

বাছ। সব বুলে কাঙ্কাঞ্জি' নান! থানে থানে 

_ তোদ্ষে ত বুলহ পুত। রাধার কারণে । 

কিন্ত যখোদা কিংব। বলরাম গ্ররূত চরিব্রের পর্য্যায়ে পড়েন না। কুষ্ণ, রাধা ও 

বড়ায়ির চরিত্র বিকাশেই বড়ু চণ্তীদাস সর্ধাধিক সাফল্য অর্জন করেছেন । 
কৃষ্ণ এ কাব্যের নায়ক । কাহিনীর আগ্ান্ত তিনি উপস্থিত, তাঁকে কেন্দ্র 

করে ঘটনাধারার আবর্তন" ছুভগ্যবশতঃ, তা সত্বেও এত অন্তবধিরোধ ও 

অদঙগতিতে পূর্ণ তাঁর চরিত্র যে তাকে নায়ক বলে স্বীকার করতে কু! হয়। 
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ত।র প্রথম আত্মপ্রকাশ পৌরাণক চরিত্রের বেশে, অথচ অল্পক্ষণের মধ্যেই 
তার সে বেশ ছদ্মবেশ বলে সন্দেহ হতে থাকে । তাশ্থুলখণ্ডে তাঁর মূত্তি এক 
অমাঠিত কামপরায়ণ গ্রাম্য যুবকের । কাহিনীর শেষ অবধি এই গ্রাম্যতা 
তার চরিত্রে লিপ্ত হয়ে আছে। দাঁনথণ্ডে যেভাবে তিনি রাধাকে সম্ভোগ 

করেছেন, যে কোন সুস্থ রুটিসম্পন্ধ £লাকের পক্ষে তা বিতৃষ্কাকর ৷ রাধার 

প্রেম তিনি দাবি করলেন, সে দাবির পেছনে সবচেষে বড় যুক্তি শারীরিক 

বলের। রাধার সঙ্গে তর্ক বুদ্ধে তীর যুক্তিজ্ঞান বিষষে উচ্চ ধারণ) হয় না। 
সর্ধবো রি শ্রীরুষ্ণকীর্তনের 'কুষ্ণ একজন নিকষ্টচেতা কাপুরুষ । বিশ্বজনের 

কাছে বাধা বখন পদস্মলিতা১ কৃষ্ণ তাঁকে ত্যাগ করে চলে এসেছেন । কংস- 

নিধনের উদ্দেশ্ে তিনি মথুরায় প্রস্থান করেছিলেন, কিন্তু কংসবধ মনে হয় 

উপলক্ষ মাত্র । বাণখণ্ডে বাধার প্রতি তিনি বাণনিক্ষেপ করা মাত্র রাধ! 

হতচেতন হযে পড়ে গেলেন। কৃষ্ণ তখন অসহাধের মতে ক্রন্দন করেছেন । 

এ সমস্ত দেখে কোন পাঠকের মনে যদি সংশয জাগে শ্রীরুষ্ণকীর্ভনে কৃষ্ণ 

কি কাহিনীর নাক, অথবা তিনি কি খল-চরিত্র মাত্রঃ তাহলে তাঁকে দোষ 

দেওযা যায না। বস্তত, এই বাকপসর্বস্থ ব্যক্তিটি শুধু স্বণ্য নন, হাস্তাম্পদও 

ধটে। নিজের অপকন্মকে শাম্বচনের দ্বারা সমর্থনের হাস্যকর প্রয়াস 

করেছেন তিনি । তার যুক্তির অন্তঃসারশৃন্ততা দেখিয়ে রাধ! তাকে মর্মান্তিক 

বিদ্রপে বিদ্ধ করে বলেছেন-_ 

তোন্ষে রাখে আল জনে কড়। চারী কড়ী ধনে 

আপপাক ক্তানহ ঈশরে । 

কিংবা 

বিহ। করিতে ন। জুমাএ হঅ তোদ্দে যোগী । 

কষ্চের চরিত্রে একটি গতিশীলত। ও প্রাণমযতা আছে সত্য; কিন্তু বৈষ্ণবধর্মের 

কেন্দ্রস্থলে রুষ্*চরিত্রের যে সমুন্তত আদর্শ বিরাজমান তার এই কালিমালিপ্ত 

বিকৃত প্রতিমুন্তিকে কোনে শিল্পকলার অনুশীসনেই সমর্থন করা যায় না! 
অপরপক্ষে, কৃষ্ণের তুলনায় রাধ। চরিত্রের বিশিষ্টতা উজ্জ্বলভাবে ফুটে 

ওঠে । তার চরিত্রে প্রাণের শ্রশ্বধ্য, অনুভূতির গভীরতা ও জটিল মানসিক 

সংঘাত চমত্কার সংমিশ্রিত হয়েছে । জীখনের মৌলনীতির প্রশ্নে এই ছুই 

চরিত্রের ছুরকম প্রতিক্রিয়৷ থেকে তাদের স্বভাবগত পার্থক্য স্পষ্ট প্রতীয়মান 
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হয়। একজন ইন্দ্রিয় কামনায় নিমগ্ন, আরেকজনের দেহে মনে তার কোনে 

স্পর্শ নেই । এমনকি তাদের কথ! বলার ভঙ্গিতেও এই পার্থকা ছায়। ফেলেছে। 

রুষ্ণ বারংবার সদস্তে নিজেকে 'ত্রিদশের নাথ? বলে ঘোষণা করেছেন । রাধা 

একবারও শ্বীকার করেননি তার দেবস্ব । কু্জের উক্তি গুনে প্রতিবাদ করে 

রাধা বলেছেন-_ 

রাখোআল ছআ1 জগতনিবাস 

স্থণিঅআঁ1 করিব তোরে লোক উপহাস। 

রাধার এই ন্বর্গবিমুখতা৷ লক্ষণীয়, তিনি সত্যকার মর্তনারী, ০1035 55107 

৪৪110. 

প্রথম দৃষ্টিতে রাধাকে কে কৃশাঙ্গী ও দুর্বল মনে হয়। তিনি “শিরীষ কুস্থম 

কৌআলী, তার মুঠি এক মাঝা বাএ হালে”। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে যতই 
কোমল মনে হোঁক তাকে তার চিত্বধাতুতে দতার অভাব ছিল না । বড়ায়ি 

তাকে কষ্ধের প্রেরিত প্রেমোপহার নিবেদন করলে-__ 

কোপে গবজিলী রাধা যেন কালসাপ। 

তাব প্রত্যাখ্যানের তীবতা দেখে ভীত হয়ে বড়ায়ি বলেছিল-- 

হাণে কুলে এখো। নাহি' পাটাবুকী তিরী। 

কুষ্ণের কামুকতার প্রতি রাধার বিন্দুমাত্র সহানুভূতি ছিল না। তাব রূপে 

উন্মত্ত রুষ্ণকে যে তিনি প্রতিরোধ করতে পারেননি তার কারণ তার দৈহিক 

সামর্থ্যের অভাব । 

কাহিনীর মধ্যপধ্্য|য় থেকে রাধাচরিত্রে পৰিধর্তন শুরু হয়েছে। কিন্ত 

সে পরিবর্তন অতিশয় ক্স এবং প্রার অবোধগম্য । কিছুকাল প্রেম 

ও দ্বণার দোপালতা ভোগ করে ধীরে ধীরে তিনি রুষ্ধের প্রতি উন্ুখ 

হয়েছেন । ভার-ছত্রথণ্ডে এই নবজাগ্রত প্রেমের অস্ফুট আভাস পাই। 

অবশেষে বুন্দাবনখণ্ডে কৃষ্ণের প্রতি তার অনুরাগ স্পষ্টাক্ষরে প্রকাশিত হলো । 

রাধ! চবিত্রের এই পরিবর্তন ধার! অন্ুরণে চণ্তীদাস যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন 

সমগ্র মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে তার দ্বিতীয় উদাহরণ নেই। বিশেষতঃ শেষাংশ 

রাধার বিরহাবস্থায় চিত্রটি অপরূপ । এত তীক্ষ বুদ্ধিসম্পন্ম একটি বালিকা, 
যাঁর প্রতিটি উক্তি পরিহাসেত্ব দ্বারা শাণিত, বিবেক যার নির্ঝরের মতো স্বচ্ছ 
স্তাকেও রুষ্ণের জন্য হাহাকার করতে হয়েছে । তার জীবনে এই ছু:খই সবচেয়ে 
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শোচনীয় যে তিনি একদিন কঞ্চকে বলেছিলেন_. 
টুপ বিহনে যেহন তাশ্ল তিতা 
আলপ বএসে তেহ্ু বিরহের চিন্তা । 

অথচ তিনি নিজেই বিরহে বিবশ হলেন। আর, আশ্চর্য্যের বিষয়, এই তীব্র 
প্রেমোন্মত্ততার মধ্যেও তিনি কখনে। কখনো গভীর অঙ্গতাপের সঙ্গে বলেছেন-_- 

যে পরপুরুষ সমে নেহা করে 

তার হএ হেন গতী । 

রাধার অপূর্ব মানসিক জটিলতা ও ভাবছন্দের পাশাপাশি রেখে বিচার 
করলে বড়াখিকে সত্যকার চরিত্র বলে স্বীকার করা কঠিন। এ যেন বর্শচরিত্র 

মাত্র। নবম শতাব্দীর দামোদর গুপ্ত কিংব। চতুর্দশ শতকের জ্যোতিরীশ্বর 

কবিশেখরাচাধ্য কুষ্টনী নারীর যে চিত্র একেছেন তার সঙ্গে শ্রীরুষ্ণকীন্তনের 

বড়াষির বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই। এমন কি বড় চণ্ডীদাস বড়াছগির 
দৈহিক আরুতির যে বর্ণনা দিয়েছেন-_ 

মাহাপুট নাস। দস্তহীনে 

উন্নতগণ্ড কপোলখীনে ৷ ইত্যাদি 
তারও সঙ্গে বিগ্যাপতির দূতীবর্ণনার মিল স্থম্পষ্ট। তবু ছু'একটি স্থলে অন্ত 
সব দূতী চরিত্রের সঙ্গে এর কিছু ব্যবধান লক্ষ্য করা যায়। 

বড়ায়ি শুধু দেখতেই বুদ্ধ নয়, তার অভিজ্ঞতার ভাওারও বিস্তুত। কৃষ্ণ 
বলেছেন__ 

বিথর দেখিলে বিথর শুণিলে* 

বিথর তোর বএসে। 

প্রথম দর্শনে তাকে নিরীহ ভ্রম হয়, কিন্তু তাঁর স্বভাব যে কুটিল, রাধা 

অত্যন্নকালের মধ্যেই তা বুঝতে পেরে বলেছিলেন-- 

বুলী চৌর পৈসে ঘরে গিহীক সত্বর করে 

হেন ছুঠ বড়ায়ির বাণী। 

তবু এটি বড়ায়ির একমাত্র রূপ নয় । তার অন্তরে রাধার জন্য অকৃত্রিম 
ন্নেহও ছিল নিশ্চয়ই । বিরহ দশাঁয় রাধাকে আন্তরিক হিতাকাজ্ষায় আবৃত করে 

রেখেছিল বড়ায়ি। তাঁর চরিত্রে এই ভাবদ্বৈধটি লক্ষণীয়, কেননা এই ছুই 

ভাব থেকে পরবর্তীকালে সম্পূর্ণ বিজাতীয় ছুটি উত্তরাধিকারী জন্মেছিল তার। 
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বড়ায়ি চরিত্রের একটি দিক পরিণতি লাভ করেছে ভাবগান্তীর্ধ্যমণ্ডিত পৌর্ণমাসী 
চরিত্রে, অপরদিক হাস্যোদ্দীপক জরতীরপে । 

৫ 
চরিব্রহ্থজনে বড়, চণ্ডীদাস কতখানি দক্ষতা দেখিয়েছেন অন্ঠান্ত কৃষ্ণমঙগল 

কাব্যের সঙ্গে তুলন! করলে তা৷ বুঝতে পারি। মালাধর বস্থু কিংবা! রঘুনাথ 

ভাগবতাচার্য্ের কাব্যে কচ কোনে! চরিত্র নন, একটি পৌরাণিক নাম মাত্র। 
মাধব আচার্য্য কিংবা দুঃখী শ্যামদাস কিংব। দৈবকীনন্দন সিংহের কাব্যে কৃষ্ণ ও 
রাধা সচল কিন্তু সজীব নন। দীন ভবানন্দের কাব্যে রাধা ও কৃষ্ণ এর চেয়ে 

বেশি পরিশ্দুট অবশ্থ, কিন্ত সে কাব্য এত স্থুল হস্তে সৃষ্টি যে শ্রীরুষ্ণকীর্তনের 
সঙ্গে তার তুলনা অসঙ্গত। একদা যিনি ছিলেন এঁতিহাসিক মানব, যুগ- 
যুগান্তরের ভক্তিপ্রলেপে তার মানুষীমুত্তি বহুকাল আগেই আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে 
ছিল । পুরাণগুলিতে কৃষ্ণকে মানবর্ধপে পাইনা ; পুরাণের প্রভাবে স্ষ্ট কৃষ্ণমঙগল 

কাব্যেও কৃষ্ণ ধূসর ছায়ামূত্তির মতে] । শ্রীকুষ্ণকীর্তন পড়ে এই কারণে চমক 
লাগে যে কৃষ্ণ ও রাধা অকম্মাৎ এতদিনের সঞ্চিত ধুলি ঝেড়ে সহজ মানুষের 

মতো! চলাফের! করছেন৷ তাদের দেবত্বে সংশয় প্রকাশ করতে পারি কিন্ত 

তাদের মানবত্ব অবিসংবাদিত । 

অফ্ৈতুকী ভক্তির চিরাভ্যন্ত সংস্কার ত্যাগ করায় রাধা ও রুষ্ণ যেমন 
প্রাকৃতজীবনের কাছাকাছি এসেছেন, কবির ভাষাও তেমনি দৈনন্দিন উক্তি 

প্রতুযুক্তির স্পর্শে জীবন্ত । এমন শব্দ কবি ব্যবহার করেছেন যা অব্যর্থ অথচ 

শিষ্ট নয়। এমন চিত্রকল্পের স্ষ্টি করেছেন যা ধুলিমাটির জীবনের সঙ্গে জড়িত। 
বড়ায়ির আন! তাস্ব,ল দেখে রুষ্ট রাঁধা যখন বলেন-__- 

এহা গুআ পান তোদ্ষে আপনেই থাহা 
আপনাক চিন্কিত। কানের থান যাহ] । 

তখন তার ভাষা ঠিক ভক্তিরসাশ্রিত কাব্যের নায়িকার উপযুক্ত বলে মনে 

হয় না। কিন্তু এই ভাষাই বাধার মাঁনবত্তের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন । শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের 

উপমাদিতে কবির বাস্তবমুখী মনের পরিচয় আরো! স্পষ্ট । 

শ্রীকষ্ণকীর্ভনের চরিত্রন্থষ্টিতে কবির একট। সিদ্ধি লাভ ঘটেছে আরো! এক 
কারণে । কাব্যটি গঠনশিল্প বিশ্লেষণ করলে তার নির্দেশ পাঁই। 
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কাব্যটি মঙ্গলকাব্য। “মঙ্গল” শবটি আধুনিক কালে শুধুমাত্র মৌলিক 
দেবদেবীর মহিমাখ্যাপক কাব্যের প্রতি প্রযুক্ত হচ্ছে। এই প্রয়োগ যথার্থ নয়৷ 
মূলতঃ মঙ্গল বলতে একধরণের গান বোঝা'ত সন্দেহ নেই। শ্রীকুষ্ণকীর্ভনে 
বল। হচ্ছে-_ 

সব গোআলিনী যাএ বড়ায়ির সঙ্গে 
লাস হাস পরিহাস করি নানা রঙ্গে । 

যোলশত গোপীজন করি কোলাহল 

জাইতে হরষিত মনে গায়িত্টে মঙ্গল । 
পরবর্তীকালে মঙ্গলের অর্থ দাড়িয়েছিল এক ধরণের দীর্থ কাব্য যার 

কোনো কোনোটি নাচ গান সহযোগে পরিবেশিত হতো! শ্রোতাদের কাছে। 

একজন মুল গায়ক সঙ্গে দোহার কিংবা! পালি নিয়ে মৃদঙ্গ মন্দিরা সহযোগে 
আবৃত্তি করে শোনাতেন কাব্য। এরকম অভিনয়তুল্য আবৃত্তির ঈষৎ আভাস 

রয়েছে জাগের গান, কুশল গান কিংবা অসমীয় ওঝা পালিতে, আর এরই 

অপেক্ষাকৃত জটিলতর রূপ হচ্ছে ঝুমুর নাচ। শ্রীরুষ্ণকীর্তনের সঙ্গে ঝুমুরের 
সাদৃশ্য স্পষ্ট । শ্রীকুষ্ণকীর্তনের পদগুলি বিশ্লেষণ করে শ্রীস্তকুমার সেন 

দেখিয়েছেন এর! লাচাঙী ও লগনী ছুঠি মুখ্য ভাগে বিভক্ত (বিচিত্র সাহিত্য, 
১ম খণ্ড)। লাচাড়ী বর্ণনাত্মক, লগনী উত্তর প্রত্যুত্বরযুক্ত নাটকধর্মী আলাপ, 
জ্যোতিরীশ্বর কবিশেখরা চার্ধ যাকে তার বর্ণনরত্বাকরে লগনী নাঁচো বলে নির্দেশ 

করেছেন। শ্রীকষ্ণকীর্তনের একটি বড় অংশ লগনী মূলক, অর্থাৎ রাধাকৃষঃ- 
বড়ায়ির উক্তি প্রত্যুক্তির ওপর গঠিত। কাহিনী রচনার এই বিশেষ ভঙ্গিটি 

শ্রীকষ্ণকীর্ভনের শিল্পকলাকে কতদূর নিয়ন্ত্রিত করেছে ভেবে দেখা উচিত। 

ভঙ্গিটি নাটকীয় বলে একদিকে যেমন চরিত্রগুলি খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, অতি- 

প্রত্যক্ষ ও শরীরী মনে হয় তাদের, অপর দিকে গল্পের গতিতেও কোনে! শ্লথতা 

সঞ্চারিত হতে পারেনি । এই বিশিষ্ট রূপকল্পটি অবলঘ্িত না হলে শ্রীকৃষ** 

কীর্তনের ব্বাতন্ত্য অক্ষুন্ন থাকতে। কিন! সন্দেহ । 

লগনীগুলি শ্রীরুষ্ণকীর্তনের শ্রেষ্ঠ অংশ । কিন্তু লাচাড়ী অংশেও অপর এক 
ধরণের সৌন্দধ্য রয়েছে। বাস্তবান্ুগ বর্ণনাকে যদি কথাশিল্পের একটি অবশ্থ 
প্রয়োজনীয় অংশ বলে স্বীকার কর! হয় তাহলে শ্রীকষ্ণকীর্তনের দুয়েকটি বর্ণনা 
লক্ষণীয়। কবি রাধা চকিত্রের বিকাশ খুব স্ুক্্মভাবে একে দেখিয়েছেন। 
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চুর্বোধ্য নারীমনের এই বিশ্লেষণে, তাঁর প্রাথমিক বিমুখতা ও পরেকার 
ব্রকান্তিক প্রেমব্যাকুলতার মধ্যবর্তী সংখ্যাতীত স্তরকে বড়, চত্তীদাস যে 
নিপুণতার সঙ্গে প্রকাশ করেছেন মধ্যযুগের বাংলা কাব্যের পরিপ্রেক্ষিতে 
তা বিন্ময়কর। নারীর অন্তর্জগতের ভাববৈচিত্র্য, তার পরিহাসশীলতা ও 

আধিপত্যপ্রিয়তার এক একটি খণ্ড চিত্রকে এককালে উপন্তাস-শিল্লের সমতুল্য 

মনে হয়। কৃষ্ণকে রতি সম্ভোগের আশা দেখিয়ে ভার বহনে সম্মত করে রাধা 

মথুরার পথে যাত্রা করলেন__ 
দধিভার লী কাহ্ন মথুরাক জাএ 

উলটি উলটি বাঁধ! কাহুপাণে চাহে । 

কষের দুর্গতি রাধা নিঃশব্দে উপভোগ করছিলেন। আবার রাধ| নিজেই 
যখন মনে মনে কামনার দ্বারা চঞ্চল তার বাহা লক্ষণগুলির ইঙ্গিত দেওয়া 

হয়েছে এরকম-- 

বুন্দাবন জাএ রাধা রস পরিহাসে 

আড় নয়নে দেখে কাহঞ্িক পাশে । 

থসাঅ? বান্ধিল পুণী কুস্তলভার 

সঘন ছাড়িল রাধা হাশ্বী অপার । 

চশ্বন করিল রাধা! সথীর বদনে 

ভাল গীত গাএ বুলী পাড়িল মদনে । 

শ্রীরুষ্ণকীর্তনের শিল্পগত উৎকর্ষ ধহুলাংশে নির্ভরশীল এর বাস্তবধন্মী 

চিত্রাবলীর ওপর । 

সকল বৈষ্ণব কাব্যই কৃষ্ণের অলৌকিক মাধুধ্যের ইঙ্গিত দেয়, বেমন 
পদাবলী তেমনি শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। কিন্তু শুধু এই কারণে পদাবলী ও শ্রীকৃষ্ণ 

কীর্থনের বিচার একই মানদণ্ডে হতে পাঁরে নাঁ। ব্ধপকল্পের ভিন্নতার 
ফলে ছুটির বিচারের মানদগ্ডও পৃথক হয়ে গেছে । পদাবলীর রস গীতিকাব্যের, 
শ্রীকষ্চকীর্তনের রস আখ্যানগত। আখ্যায়িক! গঠনের নিয়মাবলীতে এই 

কাব্যের বিচার সঙ্গত বলে এর ব্ূপকল্পের বৈশিষ্ট্য আমরা বিস্তৃত হতে পারি না । 
বর্ণনাময় এর আখ্যান একে ক্রতগতি দান করেছে নাটকীয় উক্তি প্রত্যুক্কিমন্ 

ংশগুলি। আর এই আখ্যান কৃষ্ণলীলার অন্তান্ঠ আখ্যান থেকে স্বতন্ত্র 
হয়ে পড়েছে এর বান্তবাঁভিমুখিতার ফলে। মর্তজগতের দিকে ঝুঁকে পড়ায় 
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শুধু অলৌকিকতার রুদ্ধশ্বাস পরিমগ্ডল থেকে এ কাব্য বার হয়ে এসেছে এই 
নখ, এর ভাবায় ও বিষয় বস্ততে অশ্লীলতার স্পর্শ পধ্যন্ত লেগেছে ! 

শ্রীরুষ্ণকীর্তনের অশ্্রীলতার সমর্থনে অনেক প্রকার ঘুক্তির অবতারণ! 

সম্ভব । হযতে। এটি তত্কালীন সামাঞ্জিক আচরণের দ্বারা প্রভাবিত। কিন্তু 

এ সমন্ত যুক্তি গোণ। শিল্পগত কারণেও শ্রীরু্ণকীর্ভনের এসব অনৈতিক 
উপাদানকে মেনে নিতে হয়। যে কোনে! শিকল্পবস্ত ধর! যাক, তার একটি 

সামগ্রিকতা আছে । যদি এতে এমন কিছু থেকে থাকে যা এই সামগ্রিকতাকে, 

মৌল কল্পনার অবিভাজ্যতীকে ব্যাহত করে তবে তা শিল্পকলার বিচারে 

নিন্দনীয় । শ্রীরঞ্ণকীর্তনের বিচারেও আমাদের ভেবে দেখতে হবে এর 

নীতিবিগিত ঘটনাগুলি কি বাইরে থেকে প্রক্ষিপ্ত, অথবা কোনো গুঢ়তর 
প্রবর্তনায় মূল কাহ্নীর সঙ্গে একাম্ম হয়ে আছে। শ্রীকুষ্চকীর্তনের তথাকথিত 

অশ্লীল অংশগুলো ত্যাগ করলে রাধ। ও কুষ্ণ চরিত্রের কতটুকু প্রাণমযতা 

'অবশিষ্ট থাকে তা ব্যাথা করে বলা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক | 

ঙ 

পূর্বে বলেছি, শ্রাকুষ্ণকীন্তন বিষয়ে পণ্ডিত মলে গ্রশ্নের অন্ত নেই । এ 

কাখ্য কবেকার লেখা? ৬ভরপ্রসাদ শাস্ত্রী এক সময় মতপ্রকাশ করেছিলেন 

এটি নীতগোবিন্দের পৃর্ষে রচিত। শ্রীস্থনীতি কুমার চট্টোপাধায় বলেছেন 

এর ভাষা ১২৭ থেকে ১৫০০ খ্ষ্টার্খের মধ্যবর্ভী। লিপি বিচার করে 
এরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন এটি চতুদ্শ শতকের গোড়াতে রচিত। 

শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাকের মতে এর রচনাকাল ১৪৫০ থেকে ১৫০০ খাষ্টাব্ব। 
৬যোগেশ চন্দ্র রায় বিদ্ভানিধি বলতেন, রচনাকাল নিশ্চয়ই ১৫৫০ খৃষ্টানদের 
পরেকার। শ্রীন্গুকুমার সেনের মতে এটি সম্ভবতঃ সপ্তদশ শতকের গোঁড়।তে 

লিখিত। এর মধ্যে কোন্ তারিখটি পাঠক গ্রহণ করবেন? পুঁথিটিকে 

সাধারণতঃ খুব প্রাচীন বলে মনে করা হয়। বর্তমান লেখক পুঁথি বিচার করে 

এবিষয়ে শিঃসন্দেহ হতে পারেন নি। তবে, পুঁথি যাই হোক, ভাষা দেখে, 

কৃষ্ণের চরিত্র দেখে, বৈষ্ণব মতবাদের যে রূপটি এখানে প্রতিফলিত হয়েছে 

তার বিচার করে হয়তো! বলা খায় একাব্য ১৫০০ খ.ষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে 

লেখা হওয়া সম্ভব । আবার কবির পরিচয় নিয়েও দন্ব আছে। ইনি কোন্ 
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চণ্ডীদাস ? “লঘু বৈষ্ণব তোষণী, নামক টীকায় জীবগোস্বামী দানখণ্ড- 

নৌকাখণ্ড রচয়িতা যে শ্রীচণ্তীদাদের উল্লেখ করেছেন ইনি কি সেই কবি? 
রায় রামানন্দের সঙ্গে বসে মহাপ্রভু জয়দেব ও বিগ্যাপতির কাব্যের মতো যে 

চণ্ডীদাঁসের কাব্য পড়েছেন বড়ু চত্তীদাস কি তারই নাম? ভক্ত বৈষ্ণবেরা 
একথা স্বীকার করেন নি। অথচ গীতগোবিন্দ পাঠের পর শ্রীকৃষ্ণকীর্তন 

আস্বাদন মহাপ্রভুর পক্ষে কেন নিষিদ্ধ হবে বোঝা ছুষফধর । অর্থাৎ এ সমস্ত 

ভিজ্ঞাসার কোনো! একটি বিষয়ে সর্বজনগ্রাহ সছুত্তর দেওয়ার চেষ্ট। পণুশ্রম 

মাত্র । 

কিন্তু এসব প্রশ্নের সমাধান না হলেও ক্ষতি নেই। যে কালেই লেখা 

হোক শ্রীরুষ্ণকীর্তন (ধর! যাঁক অষ্টদ্শ শতাব্দীর শেষ ভাগে ), ধিনিই হোন 

না৷ কেন বড়ু চণ্ডীদাস (ধরা যাক এটি ছদ্ম নাম ), অন্তত একটি বিষয় নিশ্চিত 
যে অন্ত কোনো কুষ্ণমঙ্গল কাব্যে আথ্যানরস এত পরিপুষ্ট নয়। বড়ু 
চণ্ীদাস নিজেকে বাসলীর সেবক বলেছেন। এর অর্থ নিষ্ঠাবান পদকর্তা 

মহাজনদের সগোত্র তিনি ছিলেন ন।। রাধারুষণ সম্ভবতঃ তার কাছে শুধু মাত্র 

কাহিনীর উপজীব্য বিষয় ছিলেন। হয়তো এই কারণেই অন্ত ভক্ত কবিদের 

মতে। কৃষ্ণমঈল কাব্যের সংকীর্ণ বুত্তের মধ্যে পরিভ্রমণ না করে তিনি গতানু- 

গতিক জগতের বাইরে, পদক্ষেপ করেছিলেন। 

চৈতন্য চরিত ও কৃষ্ণমঙগল কাব্যে সমাজচিত্র 

বাংল! সাহিত্যের মধ্যযুগের যে সকল নিদর্শন বর্তমান কাল পর্য্স্ত পাওয়া 

যায় তার সাহিত্যিক মূল্য বিষয়ে সকলে নিঃসন্দেহ নন। কিন্ত এসকল 

গ্রন্থের মধ্যে অতীত কালের বাংল! দেশ সম্বন্ধে নানা মূল্যবান তথ্য যে লুকিয়ে 

আছে সে বিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ কম। বাংল! দেশের সামাজিক ইতিহাস 
রচনায় দলেই সব গ্রন্থের সহায়ত! প্রচুর পরিমাণে গ্রহণ কর। হয়ে থাকলেও 
আরো! বিস্তৃত অস্সন্ধান প্রয়োজন । বর্তমান আলোচনায় বাংল! সাহিত্যের 
একটি বিশেষ শাখা নিয়ে শুধু চর্চা করা হবে। সমগ্রভাবে সমাজ জীবনের 

পরিচয় উদ্ঘাটনের কাজে এই শাখাটিতে বিধৃত উপাদান-সমূহ সহায়ক হবে 
বলে আশা করা যায়। 



উপাদান 
মধ্যযুগের সুবিস্তত বৈষ্ণব সাহিত্যের কিছু অংশের উপর ভিত্তি 

করে বর্তমান আলোচনা প্রস্তত করা হয়েছে। জয়দেবে যার স্থত্রপাত, 

বিগ্াপতি ও বড় চত্ীদাসের সাধনায় পুষ্ট হয়ে যোড়শ শতকে চৈতন্তদেবের 
আবিভবের পর তা৷ বিপুল আকার ধারণ করে। বৈষ্ণব সাহিত্যই যে মধ্যযুগে 
বাংল সাহিত্যে মুখ্যস্থান অধিকার করেছিল, ত অবিসংবাদিতভাবে সত্য । 

সেই সাহিত্যের যেসকল অঙ্গ বক্ষ্যমাণ নিবদ্ধে গৃহীত হয়েছে তাদের কথ। 

বলা যাচ্ছে। 

ক। চৈতন্য জীবনী 
বাংলায় বৈষ্ণবদের একটি অক্ষয়কীতি জীবনী রচনার প্রথা! প্রবর্তন । 

সাধারণ ভাঁবে অতীতের ভারতবাসী ছিলেন ইতিহাস বিমুখ। শুধু যে অতীত 
ইতিবুস্তই এদেশে উপেক্ষিত হতো তা নয়, এই উদ্বাসীনতার ফলে সমসাময়িক 
কালকেও অবজ্ঞা করা হযেছে । মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যে এমন গ্রন্থ ছুলভ 

যাতে লেখকের অব্যবহিত কালই উপজীব্য । চৈতন্তদেবের লোকোত্তর 

ব্যক্কিত্বের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে যখন ভক্তের! তাঁর জীবনী রচনায় প্রবৃত্ত হন নিজেদের 

অজ্ঞাতসারে তার! সমসাময়িক কালের প্রাস্তদেশে পদক্ষেপ করেছিলেন । 

চৈতন্যের জীবৎকালেই তার জীবনী রচন! কাঁধ্য গুরু হয। তার ভক্তবৃন্দের 
মধ্যে অনেকে কবি ছিলেন, এর! চৈতন্ত বন্দনামূলক পদ লিখেছেন অনেক । 

কিন্ত বৃহৎ কাব্যের আকারে যেটি লেখ! হয় সেটি সংস্কৃতে রচিত। এর 

রচয়িতা মুরারি গুণ বাল্যে চৈতন্তদেবের সতীর্থ ও পরবর্তীকালে বিশিষ্ট অস্তরঙ্গ 
রূপে পরিচিত ছিলেন । চৈতন্ঠের অন্যতম অনুচর স্বপ্ধপ দামোদরও একটি 

কড়চা লিখেছিলেন যা এখন আর পাওয়া যায় না। পরবর্তীকালেও এই ধারা 
অনুস্থত হয়েছিল। কবিকর্ণপূর পরমানন্দ সেন চৈতন্য চরিত্র অবলম্বনে 

চৈতন্ত-চরিতামুত মহাকাব্য ও চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক লেখেন। 

বাংলায় লিখিত প্রথম চৈতন্য জীবনীর নাম চৈতন্তভাগবত, এর রচয়িত। 

বুন্দাবন দাস। শ্রীবাসের ত্রাতুপ্পুত্রী নারাধ়ণীর সন্তান বৃন্দাবন দাস নিত্যাননের 
আদেশে চৈতন্তের তিরোধানের অল্পকাঁল পরে গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থটিতে 

শুধু চৈতন্ত নয়, নিত্যানন্দের জীবনেরও অনেক উপদান রয়েছে। 
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লোচন্দাস তীয় চৈতন্তমঙ্গল রচনা করেন তাঁর গুরু নরহরি সরকারের 

আদেশে । সহজ ভাষায় লিখিত এই গ্রন্থটি সাধারণ শ্রোতাঁদের খুব প্রিয় । 

জয়ানন্দের চৈতন্মঙ্গলও আটপৌরে ভাষায় লেখা । কিন্তু তথ্যগত 
বিভ্রান্তি ও কাব্যধর্ম্ে ন্যনতার ফলে এটি খুব বেশি নিভর যোগ্য নয়। 

চৈতন্ত জীবনীগুলির মধ্যে সর্বাধিক পূজিত গ্রন্থ রুষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত 
চৈতন্তচরিতামূত । বুন্দাবনের ষট. গোস্বামীর অন্যতম রঘুনাথ ভট্টের শিশ্ত 

রুষ্ণদান অতি বুদ্ধ বয়দে এই কাব্য রচনাধ হাত দেন। কিন্ত যে-নিষ্ঠার সঙ্গে 

তিনি কাব্যটি সমাপ্ত করেন তার তুলনা নেই । বিশেষতঃ চৈতন্তের শেষ জীবন, 

আর কোনে। গ্রন্থে এমন বিস্ত তভাবে বর্ণনা করা হষনি। 

এই ঢারটি কাব্যই ষোড়শ শতকে লিখিত। এদের সঙ্গে আর একটি 

কাব্যেরও নাম উল্লেখ করা হয-গোবিন্দ দাসের কড়চা । কিন্তু এই 

কাবাটির সত্যমূল্য সংশয়াবৃত । উ“রোক্ত চারিটি কাব্যের মধ্যে কুষ্দাসের 

কাব্য বৈষ্ণব তত্বব্যাখ্যার দিক দিষে ও চৈতন্য জীবনের বূপায়ণে সর্বোৎকৃষ্ট 

হলেও সামাজিক ইতিহাসের উপাদান সবচেয়ে বেশি পাওষ| যাষ বুন্ধাবনদাসের 

চৈতন্য ভাগবতে । এক হিসাবে সমগ্র মধ্যপুগের বাংল। সাহিত্যে এই কাব্যটি 

দ্বিতীয় রহিত। চৈতন্ের বাল্য ও যৌবনের বর্ণনা প্রসঙ্গে লেখক পরিপার্শের 

যে চিত্র এঁকেছেন তা স্পষ্ট ও উজ্জল । কৌত্ুহলোদ্ীপক এই বর্ণনার মধ্যে 

সেকালের বাংলাদেশ তাঁর.নানা বৈশিষ্টা নিয়ে এমনভাবে ধর! দিয়েছে যে শুধু 

এই গ্রন্থটি অবলম্বনে একটি পূর্ণাঙ্গ আঁলোচন! সমাপ্ত হতে পারে। 

জীবনী কাব্যগুলি ভক্ত কবিদের লেখা, অবলদ্বিত বিষয় একজন মহা 

পুরুষের চরিত্র। সেইজন্য এই কাব্যগুলি অলৌকি কতার প্রভাব থেকে মুক্ত 
নয়। এতে এদের বাস্তবতার লাঘব হয়েছে সন্দেহ নেই। তা! সব্েও বালক 

ও গৃহী চৈতন্তেবর জীবন বর্ণনায় ও তার পার্ধদগণের পরিচক্স দিতে গিয়ে 

লেখকেরা সমসাময়িক কাঁলের অবস্থা বিষয়ে প্রচুর ইঙ্গিত দিয়েছেন । 
শুধু চৈতন্য জীবনী নয়, প্রসঙ্গতঃ আরো! কয়েকটি জীবনী কাব্যের উল্লেখ 

কর! উচিত সামাজিক ইতিহাস রচনায় যাঁদের দান আছে। অদ্বৈত আচার্য্যের 

জীবনীসমূহের মধ্যে এগুলি উল্লেখযোগ্য £-- 

কৃষ্দাস (দিব্যসিংহ ).রচিত বাল/লীলাশ্ষত্র, ঈশান নাগর রচিত অদ্বৈত 

প্রকাশ; শ্টামদাস আচাধ্য রচিত অদ্বৈত মঙ্গল, হর্িচরণ দাঁস রচিত অ্বৈত 
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মঙ্গল, নরহরি দাস রচিত অদ্বৈত বিলাস । অদ্বৈত আচাধ্যের পত্ী সীতাদেবীর 
জীবনীদ্বয়ও এদের সঙ্গে যুক্ত কর! চলে-_বিষুদাস আচাধ্যের সীতাগুণ কদন্ব ও 

লোকনাথ দাসের সীতাচরিজ্র । 

নিত্যানন্দের প্রভূ বীরচন্ত্রের জীবনী রচনা করেন নিত্যানন্দদাস বীরচন্ত্র- 

চরিত নামে । বাীরচন্দ্রেব অপর জীবনী গীতিগোবিন্দ প্রণীত বীর রত্বাবলী | 

সপ্তদশ শতকের আন্যতম প্রধান ধর্মনেতা শ্রীনিবাম আচার্যেরও কয়েকটি 

জীবনী পাঁওয। যায়, যথা--নিতাযানন্দ দাসের পপ্রমবিলাস, গুরুচরণ দাসের 

প্রেমামূত, বছুনন্দনের কর্ণানন্দ | 

গোপী-বল্লভ দাসের রসিকমঙ্গলে শ্যামানন্দ-শিষ্য রসিকানন্দের জীবনকথা 

বিবৃত হযেছে । বৈষ্ণব ধর্মের ইতিহাস ও মহাঁজনদের জীবনী মধ্যে সর্বপ্রধান 

গন্ভ অষ্টাদশ শতকে নরহবি (ওরফে ঘনশ্ঠাম চক্রবভী ) বিবচিত ভক্তি বত্বাকর। 

কিন্ধ যেছেত এমকল জীবনী গ্রন্থগুলির সবগুলি নিভ যোগ্য নয় এবং 

তুলনাষ চৈতন্য চবিতাঁবলীর চাইতে নিক্ষ্ট সেজন্য বর্তমান আলোচনায় চৈতন্য 

জীবনীগুলিই প্রধানত; আশ্রফ কর। হযেছে। 

খ। কৃষ্ণচমঙ্গল কাব্য 

রুষ্ণমঙ্গল কাব্যসমূহকে সচরাচব মঙ্গলকাব্যেব অন্ততূ্ত করা হয় না। কিন্তু 

মধ্যযুগের সমস্ত মঙগলকাব্যই দীর্ঘ রচন। যা সভাস্থলে আবৃত্তির বোগ্য। 

আখ্যাধিকামূলক ও বিবুতিপূর্ণ কোনে! কাব্য ঘা আবৃত্তির উপযোগী ছিল 

তাকেই নিব্বিচারে মঙ্গল নামে অভিহিত করা হযেছে। এই অনুমান খুব 

অযৌক্তিক নয়। রুষ্ণের কথা নিষে রচিত কাব্য এই কারণে কষ্ণমঙ্গল 

আখ্যা লাভ করে। 

শ্লীকুষ্ণকীর্তন প্রসঙ্গে পূর্বে যেসব কথা বল! হযেছে, কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যের 

স্বরূপ বোবাবার জন্ক তাঁর কিছু কিছু অংশের পুনরুক্তি করা যাচ্ছে । 

কৃষ্ণ সংক্রান্ত সমস্ত আখাযায়িকার প্রধান ছুটি রূপ আছে, একটি পৌরাণিক, 

অপরটি লৌকিক। বিষুপুরাণ, হরিবংশ, পদ্মপুবাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ প্রভৃতি 

কাব্যে এবং বিশেষ ভাবে ভাগবতে রুষ্*-লীলার এক জাতীয় রূপ লক্ষ্য কর! 

যায়। এই সমস্ত কাব্যে কৃষ্ণ গোপবালক, কিন্ধ এশ্বরিক শক্তিতে পূর্ণ । 
তিনি পুতন1, অধাস্ুর, কালিয় প্রভৃতিকে দমনঃ গোবর্ধন ধারণ ও কংসের 
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বিনাশ দাধন করেন। বৃন্দাবনে তিনি গোপীনীদের সঙ্গে রাসলীল| করে 

অখিল ব্রজের চিত্তজয় করেছিলেন। তাঁর এই অলৌকিক শক্তির মহিমায় 
পুরাণ কথা! পূর্ণ । 

কিন্ত বাংলাদেশের লৌকিক উপকথায় কৃষ্ণের অন্তরূপ ধর পড়ে । এখানে 
তিনি বীর নন। মুখ্যতঃ তিনি রাধার প্রণয়ী । কৃষ্ণের এই পরিচয়ে রতিভাবের 

অনেক সময় আতিশয্য ও অমাজ্জিত রুচির ছাপ আছে। পুরাণ গুলিতে ও 

অবশ্ঠট রৃতিভাবের প্রাবল্য উপেক্ষণীয় নয় । প্রাটীনতর কাহিনী সমূহে কৃষ্ণের 

ুস্তি বীর যোদ্ধার । কালক্রমে তার প্রেমিক মুদ্তি'বীরমুস্তির সঙ্গে মিলিত হয়ে 

গিয়েছিল। বাংলাদেশের উপাখ্যানে তার এই পৌরাণিক ব্ধপ ছাড়াও আর 

এক রূপ দেখা যায়। তিনি একান্তভাবে কেলিপরায়ণ, গোপীমণ্ডল মধ্যে 

বিরাজিত নায়করূপে চিত্রিত হয়েছেন । 

বাংল! কৃষ্ষমঙ্গল কাব্য সমূহে এই ছুটি ধারা বিদ্যমান । এক ধারায় পুরাণ 

কথার প্রভাব, বিশেষতঃ ভাগবতের। অপর ধারায় পুরাণেতর আখ্যায়িকা» 

ঘেমন দাঁনথণ্ড, নৌকাখণ্ড প্রভৃতি । কোন কোন কৃষ্ণমঙ্গলকাব্য একান্তভাবে 

লৌকিক আখ্যায়িকায় পূর্ণ, যেমন শ্রীকুষ্ককীর্তন। কোন কোন কাব্যে 

তাগবতের ছাপ প্রবল, যেমন রঘুনাথ ভাগবতাচার্যের কৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিনী | 

আবার কোন কোন কাব্যে পুরাণের আবরণ রাখার চেষ্টা সত্ত্বেও লৌকিক 

ধারার গৃঢ প্রেরণা অনুভব করা যায়, যেমন ভবানন্দের হরিবংশ। 

বাংলা কৃষ্ণমঙ্গলকাব্যের সংখ্য। কম নয় । এদের মধ্যে প্রধান রচনাগুলির 

নাম কালাহ্গক্রমে দেওয়া যাচ্ছে ৫ 

বড়, চণ্ডী দাসের শ্রীরুষ্ণকীর্তন, মালাধর বন্থুর শ্রীরুষ্ণবিজয়, দ্বিজগোবিন্দের 

কষ্মঙ্গল, পরমাননগুপ্তের কষ্ণস্তবাবলী, রঘুনাথ ভাগবতাচার্ধের কৃষ্ণপ্রেম- 

তরঙ্গিনী, মাধব আচারের শ্রীকৃষ্ণমঙগল, ব। ভাগবতসার, দৈবকীনন্দন সিংহের 

গোপালবিজয় পাঁচালী, ছুংখী শ্টামদাসের গোবিন্দমঙ্গল, কৃষ্ণদাসের শ্রীক্চমঙ্গল, 

ঞ্রীকৃষ্খকিঙ্কর” কৃষ্ণদাসের শ্রীকৃষ্ণবিলাস, ভবানন্দের হরিবংশ, পরশুরাম 

চক্রবর্তীর কৃষ্ণমঙ্গল, দ্বিজ জীবনের বিষুমঙ্গল, অভিরাম দাসের গোবিন্দবিজয়, 

ছ্বিজ হরিদাসের মুকুন্দমঙ্গল, যশশ্চন্দ্রের গোবিন্দবিলাস, দ্বিজ বাণীকণ্ঠের 

শ্রীকঞ্ণবিজয়, ভবানীদাস ঘোষের রাধাকৃষ্ণবিলাস, ষছুনন্দন দাসের শুক 

চরিক্র, ছিজ তিলকরামের গোবিন্দবিলাস, ধনশ্াম দাসের শ্রীকৃষ্ণবিলাস, 
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বলরাম দাসের কৃষ্ণলীলামৃত, দ্বিজ রমানাথের শ্রীরুষ্ণবিজয়, গোপালসিংহদেবের 

রাধাকষ্ণমঙগল, শঙ্কর চক্রবন্তী কবিচন্ত্রের গোবিন্দ মঙ্গল, পুরাণ দাসের রসমাধুরী 
প্রভৃতি | 

এই তালিকায় কবিবল্পভ প্রণীত রসকদম্থ বইটিকেও ধর! কর্তব্য । রূসকদশ্ব 

প্রধানতঃ তত্ব নিবন্ধ হলেও এতে রুষ্ণলীলার আখ্যান আছে। 

গ। পদাবলী 
বাংলা বৈষ্ণব সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ অঙ্গ পদাবলী, অথচ বর্তমান আলোচনার 

পক্ষে তার উপযোগিতা খুব বেশি নয়। পদাবলীর সংখ্যা অগণিত। শুধু 

মাত্র ক্ষণদ।-গীত চিস্তামণি, পদামৃত সমুদ্র, গীতচন্দ্রোদয় ও পদকল্পতরু ধৃত পদের 

সংখ্যাই কয়কে হাজার । কিন্তু এ সমস্ত কবিতা থেকে সামাজিক ইতিহাসের 
উপাদান আবিষ্কার কর! ছুঃসাধ্য। পদাবলী একান্তভাবে গীতধন্মী। সেই 

গীতিরসাশ্রিত কাব্যে বাস্তব সংসারের প্রতিধ্বনি অতি ক্ষীণ। মুখ্যতঃ তা 

আত্মনিষ্ঠ ভাবনার বিষয় বলে তাতে বাস্তব জগতের সংবাদ শুধু পরোক্ষ উপায়ে 
অনুমিত হয় মাত্র। তবু, আলোচ্য নিবন্ধে ছুয়েকটি পদের ব্যবহার কর! 

হয়েছে। 

ঘ। একটি অর্ব্ধাচীন পুরাণ 

উপরে যে সমস্ত গ্রন্থের উল্লেখ করা৷ হলে। সেগুলি সবই বাংলায় রচিত। 

এদের সঙ্গে একটি সংস্কৃত পুরাণেরও কিঞ্চিৎ সাহাষ্য গ্রহণ কর! হয়েছে। 

্রঙ্গবৈবর্ত পুরাণ যে অন্তান্য পুরাণের তুলনায় অনেক পরবত্তীকালের রচন! 
এবিষয়ে পগ্ডিতের। প্রায় একমত । সম্ভবতঃ অষ্টম শতাব্দীতে এর প্রাথমিক 

কাঠামে। নিশ্মিত হয়। তারপর দশম থেকে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত বারংবার এর 
পরিমার্জন ও সংযোজন চলতে থাকে (5189198 20 005 50:8010 209- 

০0705 00 [71000 155 & 05510105, 6, 166 দ্রষ্টব্য )। এই পুরাণটি 

কেবল যে বাংল! বৈষ্ণব সাহিত্যের সমসাময়িক তাই নয়, এর রচনাস্থলও যে 
বাংলাদেশ একথা প্রায় সর্ধবাদিসম্মত। সুতরাং বাংলার সামাজিক অবস্থা 

নির্ণয়ে এই পুরাণের সাক্ষ্য বিশেষ গুরুত্পূর্ণ। 
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বিশ্লেষণ রীতি 
প্রশ্ন হতে পারে বৈষ্ণবধর্ম ও মতবাদ সম্পৃক্ত অথবা পুবাণকথা মূলক এহ 

সমন্ত গ্রদ্থ থেকে মধ্যবৃগেব সামাজিক জীবনেব কতটুকু সংবাদ সমগ্র কবা যাষ 

এবং তা কতখানি নিভবিযোগয ? এ দন্বন্ধে কিছু বল! আবশ্যক । 

যে-হিসাবে মানুষের সমস্ত মানস-সম্পদই বাস্তব »ংসাবেব সঙ্গে জষ্টাহদযেব 

সংযোগের ফল দে হিসাবে সমগ্র বৈশ্ঃবস[হিত্য তথ! বৈষ্ণবধর্মেবও একটি 

সামাজিক ভিত্তি আছে। কোনে। কোনে! লেখক মত প্রকাশ কবেছিলেন 

যে, মধ্যযুগে বৈষ্কবধর্মের ব্যাপক প্রসাবের হেতু ছিল রাজনৈতিক ক্ষেত্রে 

হিন্দুব অসহায়ত্ব বোধ। বাস্তব সংসাবেব পবাজযকে আধ্যাত্মিক বুন্দাবনেব 

বসোল্লামে গেপন করবাব চেষ্টা আছে বৈষ্ণব ভাবাদর্শেব মুলে । তাই বাধাব 
'আতিতে সে যুগেব নিঞিত মানবাত্মাব ক্রন্দন শুনতে পাওষা যায । একাদশদণী 

এই মত সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য না হলেও বৈষ্ণবধর্মেব সামাজিক ভিত্তি অন্বীকাব 

করা যায়না । অপর একজন লেখক অনুমান কবেছেন যে, মুসলমাণ শাসন, 

শাক্ততান্ত্রিক মতবাদ ও নব্য ন্যায়ের অতিবিক্ত চচ্চা, এই তিনটি বস্তবব বিকদ্ধে 

প্রতিবাদের মনোভাব নিযে ভক্তিবাদী বৈষ্ণবধর্মেব উত্থান ঘটেছিল । বস্বতঃ 

মধ্যযুগের যে-পরিবেশে বৈস্কবধর্মেব প্রসাব ও চৈতন্যদেবেব আবিভাৰ ঘণেছিল 

তাঁর কথা স্মরণ রাখলে গৌভীয় বৈঞ্ণবধর্ম যে বিশেষ একটি সামাজিক অবস্তাব 
ফল তা সহজেই বোধগম্য হয়। সেই কারণে বৈষ্ণবধর্মাশ্রিত সাহিতোব 

মধ্যেও কিছুট! সমাজচেতনা সুক্্মভাবে মিশে থাকা স্বাভাবিক । 

চৈতন্যজীবনীগুলির কথ! পূর্বে উল্লেখিত হযেছে । এ সকল গ্রন্থ ষোডশ 
শতকের একজন মহামানবেব জীবনকথ! ব'লে এতে মধ্যযুগেব সামাজিক ৰপটি 

খুব প্রত্যক্ষভাবে অনুভব কবা যায। জীবনীসমূহেব মধ্যে অপ্রারুত কাহিনীর 

অভাব নেই সত্য, কিন্ত প্রাকৃত জগতের কাহিনী থেকে তাদেব সহজেই পৃথক 
করে নেওয়! যায়। তবে চৈতন্ত ব্যতিবিক্ত অন্যান্য ধর্মনেতাঁব জীবনকাহিনীতে 

কিছু কিছু সাম্প্রদায়িক মনোভাব প্রবেশ করায় ও অতিরঞ্জন থাকায় এর! 

সর্বথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। বাস্তবদশিতায় ও বিষষনিষ্ঠা চৈতন্তজীবনীসমূহ 

এদের চাইতে উন্নততর । চৈতন্তজীবনীগুলি কেবল যে তত্কালীন সমাজ 

সম্বন্ধে বহুবিধ সংবাদ পরিবেষণ করে তাই নয় এদের মানবিক আবেদনও 

তীত্র। যেখানে চৈতন্তের বাল্যের দুস্তপণাঁর পরিচয় দ্রিতে গিয়ে বল হয়েছে £ 
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কেহ বোলে মোর পৃষ্ঠ দিয়! কান্ধে চড়ে 
মুঞ্চিরে মহেশ বলি ঝাপ দিয়া পড়ে। ( চৈ-ভাঁ, আদি । ) 

অথব। যেখানে ঠচতন্কের সঙ্গ্যাসগ্রহণের পর শল্গীদেবী পুত্রকে দেখে শোকাতর্ঁ 

হয়েছেন-__ 

দোহার দর্শনে দোঁহে হইলা। বিহ্বল 
কেশ ন! দেখিয়। শচী হইল! বিকল। 
অঙ্গ মুছে মুখ চুষ্বে করে নিরীক্ষণ 

দেখিতে না পায় অশ্রু ভরিল নয়ন। (চৈ, মধ্য, ৩1) 
সেখানে প্রাকৃত সংসারের রস স্বতোৎ্সাবিত হয়েছে । এই সমন্ত খণ্ড বিচ্ছিন্ন 
দৃশ্যের মধ্যে সেই যুগের হৃৎস্পন্দন শোনা যাষ। 

কিন্তু চৈতন্যজীবনীগুলির ক্ষেত্রে যে কথা সত্য ক্ুষ্*মঙ্গল কাব্যের ক্ষেত্রে ত 

সত্য নয। কুষ্*মঙ্গল কাব্যে সমসামধিক সমাজ-জীবনের প্রভাব নির্ণয় কর! 
সহজ নয। এই কাব্যসমূহ বহুলাংশে পুরাণাশ্রয়ী। পঞ্চম থেকে নবম 

শতাব্দীর মধ্যে যেসব পুরাণ রচিত হয়েছিল তাদের ভাবান্বাদের মধ্যে মধ্যযুগের 

বাংলাদেশের চিত্র আবিষ্কার করবার চেষ্ট। নিঃসন্দেহে পণ্ুশ্রম। তবু এদের 
মূল্য সম্পূর্ণ অস্বীকার করা যায় না । তার কারণ-_ 

প্রথমতঃ এই সকল কাব্য পুরাণের ওপর ভিত্তি করে রচিত হলেও কবির৷ 

পুরাণের অন্ধ অন্ুবৃত্তি করেন নি। শ্রীকুষ্ণকীর্তন কাব্যে বুন্দাবনের বর্ণনা 

আছে, কিন্তু সে বর্ণনা ভাগবতের বর্ণনার অনুরূপ নয়। কবি যে মনোরম 

উদ্ভানের বর্ণনা দিয়েছেন এ কাব্যে তার বুক্ষগুলি বাংলাদেশের । বৃন্দাবনের 

চেহারা! হয়েছে পূর্বভারতের স্থপরিচিত যে কোনো একটি বাগানের মতো। 
পাত্রপাত্রীর স্বভাবও অনুরূপভাবে বদলে গেছে কবিদের হাতে । 

দ্বিতীষতঃ সব কাব্যই ভাগবতেব কিংবা হরিবংশের অনুকরণ নয় । পূর্বে 

বলা হয়েছে বাংলা দেশের নান! লৌকিক আখ্যায়িকা কালক্রমে কৃষ্ণকথায় 
সংযোজিত হচ্ছিল। এই সব আখ্যায়িকার মধ্যে সে-যুগের জীবনাদর্শের 

প্রভাব গভীর ভাবে অঙ্কিত রয়েছে। যেমন ধরা যাঁক শ্রীকঞ্চকীর্ভনের 

তাশ্থুলখণ্ড ৷ প্রণয়িনীর কাছে পু্প-তান্থুল সহযোগে প্রণয় যাচঞ। পাঠানোর 

এই ভাগবত বহিভূতি পদ্ধতিটি যেস্থানীয় কোনে! একটি আচারের স্মারক 

তাঁ'তে সন্দেহ সেই। তেমনি দানথও্ডও সে যুগের দানীদের উপদ্রবের ওপর 
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ভিত্তি করে রচিত। বাস্তব সংঘটনাশ্রিত এই আখ্যা য়িকাটিই পরবর্তীকালে 

'দ্ানকেলি কৌমুদ্রী'-র মতো গ্রন্থে পরিপূর্ণ আদর্শায়িত হওয়ার ফলে প্রারুত 
বিশ্বের সঙ্গে যোগ হারিয়েছে। 

তবে একথা মানতে হবে যে, অধিকাংশ কৃষ্চমঙ্গল কাব্যেই বাস্তবতার 

নুদূরতম ছাঁয়। নেই । এদের মধ্যে যে অল্পসংখ্যক কাব্যে লৌকিক উপাখ্যানের 
ধারাটি জয়যুক্ত হয়েছে শুধু তাদের থেকে সামাজিক ইতিহাসের উপাদান 
সংগ্রহের আশা কর! যায়। “একুষ্ককীর্তন” সেইজন্য রুষ্ণমঙ্গল কাব্যগুলির 
মধ্য বর্তমান আলোচনার পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযোগী প্রতিপন্ন হয়েছে। 

চৈতন্যজীবনী ও কৃষ্ণমঙ্গল কাব্য থেকে অতীতকালের বাংলাদেশের যে 

চিত্র আমরা পাই তার পরিচয় দেওয়ার আগে দেশের শাসনব্যবস্থা ও 

রাজনৈতিক অবস্থা! কি রকম ছিল সে বিষয়ে ছুয়েকটি স্থল কথ! বল! দরকার । 

সামাজিক রূপরেখা 
পাঠান রাজত্বকালে সিংহাসনে যতই অস্থিরতা থাকুক দেশের শাসনযন্ত্রে 

মোটামুটি একটি শৃঙ্খল! প্রতিষ্ঠিত হযেছিল। হোসেন শাহের আমলে দেশে 

স্ষশাসন স্থাপিত হওযায় জনসাধারণ উপকৃত হষ। ষোড়শ শতকের শেষভাগে 

দেশ মুঘল শক্তি কতৃক বিজিত হলে প্রথম কয়েক বছর নানারূপ বিশৃঙ্খল৷ 

দেখা দিলেও শেষে স্থনিয়ন্ত্রিত শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন ঘটে। মুঘল শাসনে 
দেশের শাসন ব্যবস্থার বিস্তত পরিচয বাহারিস্তান, আইন-ই-আকবরি ও 
বিদেশী পর্যটকদের ভ্রমণবৃত্তান্তে পাওয়। যায় | 

সমগ্র ভারতবর্ষ সে-যুগে কয়েকটি স্বাষ বিভক্ত হয়। বাংলাদেশও ছিল 
স্ব । স্থবার মুখ্যশাসক স্থবাদার দিল্লীর বাদশাহ কর্তৃক নিযুক্ত হয়ে তদীয় 

গ্রতিনিধিরূপে কাজ করতেন । প্রতিদানে তিনি সম্রাটের কাছে বাধিক 

খাজনা পেশ করতেন। স্থবাদার মুখ্যশাসক হলেও তার একাধিপত্য ছিল 

না। সত্রাট কতৃক নিষুক্ত আরও কজন কর্মচারীর হাতে এমন কিছু ক্ষমতা 

ছিল যাতে সুবাদার কথনে৷ সম্পূর্ণ স্বাধীন হতে পারতেন না। দেশের 
অর্থব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করতেন দেওয়ান, সামরিক ধনভাগারের নিয়ামক ছিলেন 

বকশী। তাছাড়। দিল্লীর সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রক্ষা করতেন ওয়াকি- 
নবিশ। ইনি বাজ্যের প্রাত্যহিক অবস্থ। বিষয়ে নিরন্তর প্রতিবেদন পাঠাতেন 
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সম্রাটের কাছে। ফলতঃ সুবাদার এদের উপস্থিতির জন্য কখনো! বিপথগামী 
হবার মতো সাহস সঞ্চয় করতে পারতেন নাঁ। সমন্ত স্থবা আবার কতকগুলি 

সরকারে বিভক্ত ছিল এবং সরকারের মধ্যে ছিল অনেকগুলি পরগণা। 

সরকারের অধিকতর নাম ছিল ফৌজদার ও পরগণার অধিকর্তার নাম 
শিকদার । যখন রাজ্যের সংলগ্ন কোনো অংশ নূতন ভাবে জয় করা হতো 

সেখানে স্থাপন করা হতো থানা । থানায় সম্ভবতঃ কিছু সৈন/দল একজন 

থানাদারের অধীনে রাখা হতো দেশে শান্তি স্থাপন ও উপদ্রেব দমনের জন্য । 

থানাদারের চাইতে মনে হঁয় কিছুটা উন্মত পদ ছিল সর্দারের। এই সকল 
শাসনকর্তী। ছাড়। আর ছিলেন ন্যায়াধীশ “কাজি' ও আক্ক্ষাধ্যক্ষ “কে।(তোয়াল? । 

প্রায় প্রত্যেক বৃহৎ জনপদে শৃঙ্খল! রক্ষার জন্য থাকতো! কোতোয়ালি চবুতরা । 

লক্ষ্যণীয় এই যে, শাসন পরিচালনার জন্য বৃহৎ কর্মচারী -সজ্ঘ প্রতিপালিত 

হতে! । তাদের প্রত্যেকের কতরব্য ছিল সুনির্দিষ্ট, তেমনি তাদের কারে! 
পক্ষেই একান্ত শ্েচ্ছাচারী হওয়া সম্ভব ছিল না । এমন অনেক তথ্য আছে 

বাতে প্রমাণিত হয় অন্যাফ আচরণের জন্য বনু কর্মচারী বরখাস্ত কিংবা অন্যত্র 

বদলী হয়েছেন । 

শাসন ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় শক্তির এই সতর্ক দৃষ্টি থাক সত্বেও সন্দেহ হয় 
দেশে অরাজকতা কিংবা উপদ্রব একেবারে কমে নি। পাঠান আমলে অনেক 

জমিদারই প্রতিপত্তিণীল ছিলেন। মুঘল আমলেও এদের বিশেষ শক্তি হাঁস 

হয়নি। কোনো কোনে। জমিদারের তুসম্পদ বাজেয়াপ্ত হলেও সম্রাটের 

প্রতি আন্গত্য স্বীকারের পর আবার তার বহুলাংশ ফিরে পেয়েছিলেন 

জায়গীর প্পে। নিজেদের এলাকায় এর! ছিলেন প্রায় স্বৈরাচারী এবং তার 

ফলে প্রজাসাধারণের ছুর্দশ। কঠোর মুঘল শাসনেও উল্লেখযোগ্যর্ূপে কমে নি। 

সাধারণ মানুষের অবস্থ। যে সুখকর ছিল না তা রাজন্ব ব্যবস্থা পর্যালোচনা 

করলেও বোঝ যাঁয়। রাজস্ব আদায়ের প্রধান দুই পথ ছিল--ভূমির উপর ও 

বাৎসরিক পণ্য গ্রতৃতির ওপর ধার্য কর। ভূমি ছিল মোটামুটি তিনভাগে 
বিতক্ত--সরকারের খান জমি, জায়গীররূপে প্রাপ্ত জমি ও জমিদারের অধীন 

তালুক। খাস জমির তদারক করতেন হয় প্রত্যক্ষতঃ সরকার, না হয় 

বন্দোবস্ত নেওয়া মুস্তাজির। সরকার যখন নিজেই তদারককারী তখন তার 
ভার থাকতে। ক্রোরী কিংবা ফৌজদারের ওপর । 
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রাঁজশ্ব আদায়েব সুবিধার জন্য দেশকৈ চাঁকল। নাঁমক বিভিন্ন অঞ্চলে ভাগ 
করে নেওয়৷ হয়েছিল । রাজন্ব আদায়কারী কন্মচারীদের মধ্যে প্রধান ছিলেন 

ক্রোরীর সহকারী কারকুন ও কর-নিরধ্ধারক কাছনগো । এদের সঙ্গে 
থাকতেন গাণনিকরূপে মুতসুদ্দী। কোনো কোনে। ক্ষেত্রে, সম্ভবতঃ কবুলিয়ৎ 
রচনার সময়, চৌধুরী অর্থাৎ গ্রাম-প্রধানের সাহায্য প্রয়োজন হত। রাজস্ব 
আদায়কার্ষে বিস্তৃত নথিপত্র রক্ষ। করার ফলে সচরাচর এতে কোনে! শিথিলতা 

দেখ। যেত না । ধারা জায়গীর পেতেন তারা খাজনা আদায় করতেন প্রায়শঃ 

নিজেদের কর্মচারীদের দ্বার । সৈন্যদল পোঁষণের জন্য কিংব। নৌবাহিনীর 
জন্তও জমি জায়গীর দেওয়া হতে! যেমন পরবর্তীকালে ছিল পাইকান-জমি | 

এই রাজন্ব আদায় ব্যবস্থা ক্রমেই জটিল হচ্ছিল এবং শেষের দিকে শিকদার, 

জায়গীরদারদের আমল। ও সরকারী কর্মচারীদের উৎপীড়নে প্রজাদের দুরবস্থা 

বেড়ে গিয়েছিল। কিন্তু তারা সবচেয়ে উৎপীড়িত হতো জমিদারদের দ্বারা | 

নিজ নিজ এলাকায় রাজস্ব আদায়ের কার্ষে জমিদারের ছিলেন প্রায় সর্বেসর্বা । 

বাদশাহের কাছে দেয় বাষিক খাজনা আদায়ের জন্ত তার। যেভাবে প্রজাদের 

ওপর অত্যাচার চালাতেন, বহু কাব্যে তার জলন্ত বিবরণ পাই। তাছাড়া 

জায়গীরগুলিও বারবার হাতবদল হবার ফলে নূতন নূতন প্রভুর অত্যাচারে 
প্রজাদের ছুঃখ সহনাতীত হয়ে উঠেছিল । 

এই সমস্ত নির্যাতনের.ওপরে ছিল অঙ্গজ কর। পথে জ্রমণকালে রাহদারি 

কর, পণ্য আমদানী কিংবা বপ্তনীতে মাশুল, দোকানের জন্য পণদারি এবং 

যেকোনো বণিক কিংবা ফেলিওয়ালাকে দিতে হতো! “হাসিল” । এমন কি 

নদ্রীপথে যাত্রা করলেও নৌকাপ্রতি হাসিল দিতে হতো । এ ছাঁড়৷ ভ্রমণকারী, 
বণিক, অশ্ববিক্রেত৷ প্রভৃতিকে কর দিতে হতো৷ 'জাঁকাত”--মোট আধের 

চল্লিশ ভাগের একভাগ । এই সমস্ত কর, বিশেষভাবে পথকর, মান্গষের 

জীবন ছুর্বহ করে তুলেছিল। সর্বোপরি ছিল ঘুষ। কোঁতোরালী চবুতরায় 
যেমন এর প্রয়োজন, বিচারালয়েও তেমনি । জমিদারও “উপরি আদায় 

করতেন। জমি বন্দোবস্ত নেওয়ার সময় দিতে হতৌ৷ সেলামী, উৎসব উপলক্ষে 

ছিল পার্ধনী এবং বাজারে হাটুরেদের কাছ থেকে তারা নিতেন তোল!। 
এরূপ অসংখ্য উপদ্রবের ফুলে সাধারণ মানষের জীবনে কতটুকু শাস্তি অবশিষ্ট 

ছিল তা সহজেই অনুমেয় (ভ্রষ্টব্য 99770581 80939 45002 ৪0. 
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15108517977) 681101, 990, 1)। 

মধ্যযুগের অপর কুপ্রথা হচ্ছে বেগার । সিপাহিদের ভয়ে লোকে কিভাবে 

সন্ত্রস্ত থাকতে। বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যে কবিদের আজ্মপরিচয় প্রসঙ্গ (যেমন রামদাস 

আদক ও সীতারাম দাসের ধন্মমঙ্গল কাব্যে) তার সাক্ষ্য দেয়। এর সঙ্গে 

উল্লেখ করা 'উচিৎ দাসপ্রথার। সমস্ত বাংলাদেশ জুড়ে দাস ক্রয় বিক্রয় 

চলতে। । বিশেষতঃ ফিরিঙ্গি জলদস্যদের হাতে এই প্রথা ভয়াবহ আকার 

ধারণ করেছিল। দরিদ্রের পক্ষে জীবনের সামান্য নিরাপত্তাও কত ছুলভ 

হয়ে উঠেছিল এতে তা বোৰ। যায় । 

অথচ বিস্ময়ের কথা দেশের আঘথিক সমৃদ্ধি তখন ক্রমবধমান। ইবন্ 

বতুতা যখন বাংলা দেশে এসেছিলেন দেশের দারিদ্র্য তার চোখে ধরা পড়ে 

নি। শ্রীহট্ট থেকে পনেরোদিনে তিনি জলপথে সোনারগা পৌছান। পথের 
পার্শবর্তী জনপদ দেখে তার মনে হযেছিলেং বেন শশ্যসম্পদে উপ.চে পড়। 

বাজার ছু'ধারে। বাংলাদেশে এসে বিদেশীরা! বলতেন নখের প্রাচুধপূর্ণ 
নরক বিশেষ” । আরে পরে চীনদেণায় দূতের সহকারী ম1 ভয়ান লিখেছেন-_ 

এদেশে প্রচুর বন্ধু উৎপাদিত হতো! ও নানাস্তানে অসংখ্য ভোজনাগার ছিল । 

বাংলার আথিক সম্পদ বে তখন উধবাভিমুখী অন্যভাবেও তা জান। যায়। 

দেশের মুগ্্াব্যবস্থা থেকে তার আরেকটী প্রমাণ পাই । পাঠান আমল পর্যন্ত 

কড়িই ছিল সর্বাধিক ব্যবহৃত মুদ্রা । মুঘল আমলের গোড়ার দিকেও ছিল 

তাই । তখনও রাজম্ব অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছল শস্য | ক্রমশঃ ব্যবস৷ বাণিজ্যের 

প্রসার হলো, বিদেশী বণিকদের আগমন হতে লাগলো অধিক সংখ্যায়। 

ফলে রৌপ্যের আমদানী বেড়ে গেল। তখন থেকে দেশে রাজস্ব আদায় 
হয়েছে শন্তে নয়, মুদ্রায় । মা হুযান লিখেছেন--এদেশে তিনি কড়ির প্রাচুর্ 

দেখেছেন, অন্ত যুদ্রী অল্পই ব্যবহৃত হতো । কিন্তু জাহাঙ্গীরের আমলেই 
রৌপ্যমুদ্রার চল বেড়ে যায় (জ্রষ্টব্য 3 11910 ০ 850991, ০] [[, 

ঢ. 21?) এই বাণিজ্যস্কীতি দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যস্ত ছড়িয়েছিল। 

সুদুর আরাকানে পর্যন্ত নান! দেশের লোকের ভিড় দেখি (আলাওলের পদ্মাবতী 

কাব্যে রোসাঙ্গ বর্ণনা পঠিতব্য )। কিন্তু এই বাণিজ্যের প্রসার ও ধনাগমের 

মধ্যেও সাধারণ মানুষের জীবন ছুঃখকর ছিল। বৈষ্ণবধর্মের একটি বড় গৌরব 

এই থে নিশ্পিষ্ট নিয় শ্রেণীর মানুষের জন্ত তা অনেকট! আশ্বাস ও শাস্তি বহন 
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ক'রে এনেছিল । 

অতঃপর দেশের রাষ্্ীনৈতিক ও আধিক ভাগ্যের এই সাধারণ পউতৃমিক 
স্মরণ রেখে চৈতন্যচরিত ও কষ্ণমঙ্গল কাবো সমাজের চিত্র কি ভাবে ধর! 

পড়েছে দেখা যেতে পারে। 

শৈশব চিত্র 
পারিবারিক জীবনে শিশুর আঁবিভীব একটি স্মরণীষ ঘটনা । বংশের 

অবিচ্ছিন্ন ধারাকে রক্ষা করার জন্য যে শিশুর জন্ম'তাকে ঘিরে স্বভাবতঃই 

আনন্দ উৎসব বহুকাল থেকে হয়ে আসছে । প্রাচীন বঙ্গদেশে শিশুর জন্মের 

পর কি কি উৎসব হতে। তার বাস্তব বর্ণন পাওয়। যায় চৈতন্যচরিত গ্রন্থাদিতে । 

চৈতষ্ঠের জন্মের পর একমাস পূর্ণ হলে প্রতিবেশী নারীরা “বালক উথ্থান পর 

অনুষ্ঠান করেছিলেন । শচীদেবীর সঙ্গে তারা গঙ্গাঙ্গানে গমন করলেন, 

বাগ্যগীত কোলাহুলে করি গঙ্জান্মান 

আগে গঙ্গ। পুজি তবে গেল৷ সীস্থান। 
যথাবিধি পৃজি সব দেবের চরণ 

আইলেন গৃহে পরিপূর্ণ নারীগণ। 
খই কল৷ তৈল সিন্দুর গুয়া-পান 
সভারে দিলেন আই করিয়৷ সম্মান । চৈ-ভা। আদি, ৩। 

চৈতন্বদেবের অক্গগ্রাসন উৎসবেও বিস্তর আয়োজন হয়েছিল। লোচনদাস 

শিখেছেন-_ 

এক ছুই তিন চার পাচ ছয় মাসে 

নাম করণ হৈল অন্নপ্রাশন দিবসে । 

পুত্র মহ্োত্সব করে মিশ্র পুরন্দর 

অলঙ্কারে ভূষিত সোনার কলেবর । 

অঙ্গদ কষ্কন গলে গজমোতি হার 

কট ত্বর্ন-শিকলি মগর পাত্র আর | চৈম,লোচন, আদি । 

নামকরণ উতসবৈর রীতি কিরকম ছিল সে বিষয়ে বল। হয়েছে, 

সর্বগুভক্ষণ নামকরণ সময়ে 

গীতা ভাগবত বেদ ব্রাহ্মণ পর়য়ে। 



দেবগণে নরগণে করয়ে মঙঈগল 

হরিধবনি শঙ্খঘণ্ট| বাজয়ে সকল । 

ধাগ্ঠ পুথি খড়ি স্বর্ণ রঞ্জতাদি যত 

ধরিতে আনিঞ। করিলেন উপনীত । 

জগন্নাথ বোলে বাপ শুন বিশ্বস্তর 

যাহ! চিত্তে লষ তাহ। ধরয়ে সত্বর। টৈ-ভা, আদি, ৩। 

নবজাতকের ওপর প্রেতযোনির অপদৃষ্টি পড়তে পারে এই ভয় ছিল মাগধের 

মনে। চৈতন্যের জন্মের পরে ত্রাকে বক্ষা করবার জন্ত উপযুক্ত ব্যবস্থ 
অবলশ্থিত হয়েছিল, 

নত আন্তবগ আছে সব পরিকরে 

অহনিশ সতে থাকি বালক আবরে। 

বিষ্ুরক্ষা কেহে। কেহে। দেবীরক্ষা পঢ়ে 

মন্ত্র পট়ি ঘর কেহে। চারিদিক বেড়ে । চৈ-ভা, আদি, ৩। 

একদিন চৈতন্য দৈবকণপায় সর্প দংশনের হাত থেকে রক্ষা পেলে 

কেছে! রক্ষা বান্ধে কেহে। পঢে স্বন্তি বাণী 

কেছে। অঙ্গে দেই বিষণ পাদোদক আনি । এ, আদি,৩। 

মার একদিন চৈতন্টের ওপর কোনে। দেবতার ভর হয়েছে এই আশঙ্কা 

শচিদেবী তার অঙ্গে “রক্ষ।' বেধে দিলেন এই বলে 

শির তোর রঙ্গ। করু চক্র স্থদশন 

চক্ষু নাসিক! মুখ রাথু নারায়ণ । 

বক্ষ তোর রক্ষ। করু দেব গদাধর 

ভূজ তোর রক্ষা কর প্রত রঘ্ুবর । 

উদর রক্ষণ তোর করু দামোদর 

নাভিদেশ রক্ষা করু নৃসিংহ ঈশ্বর । 

জা দুই রক্ষা করু দেব ত্রিবিক্রম 

রক্ষা করু ধরাধর তোর ছু চরণ । 

সব অঙ্গে থুখুফার দেই শচীমাত| 
পুত্রভাবে অতিশয় হৈল উনমতা! । চৈ-ম, লোচন । 

শিশু আরেকটু বড় বড় হলে খেলাধুলায় প্রবৃত্ত হয়। বালক চৈতন্ত শুধু 
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খেলাধুলায় আগ্রহী ছিলেন ন।, ছুরস্তপনার জন্যও ছূর্ণাম অর্জন করেছিলেন । 

চৈতন্ক চরিত গ্রন্থাদিতে তার বাল্যক্রীড়ার যে বিস্তুত বর্ণনা পাওয়া যায় তা 

বিশ্বস্ততায় ও সজীবতায় প্রাচীন বাংল! সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ সম্পদ । অন্ান্ 
বালকের মতো! চৈতন্তদেবও জীবজন্ত-প্রিয় ছিলেন। তিনি একদ1 একটি 

কুকুর পাবক পুষেছিলেন, কিন্তু তা শচীদেবার মনংপুত হয়নি। একদিন 

চৈতন্তদেব বয়শ্যদের সঙ্গে স্লানে গিয়ে যখন জলক্রীড়ায় মগ্র--মাতল কুঞ্জব যেন-_ 

শচীদেবী কুকুরের বাচ্চাটিকে ছেড়ে দ্িলেন। কোনে বালক চৈতন্তকে এই 

খবর দিলে তিনি সত্বর গৃহে ফিরে এলেন । 

চারি পানে চাহি শ্বান শিশু নাধি অন্তল ভরিল কোপে। 

কান্দে উভ রা পানি দেই মায়ে শ্বানের শাবক শোকে । 

শুন অবোধিনি কি কৈলে জননী এ ছুঃখ দেয়লি মোবে 

পরম সুন্দর শ্বান শিশুবর কেমনে দিলি কাহারে । 

বলে শচীরাণা আমি তন!জানি শ্বানের শাবক তোর 

এখানে আছিল কেবা কতি নিল কেমন বালক চোর । [শর] 

চৈতন্য দুরস্ত ছিলেন । শচীদেবীর কাছে প্রাণ প্রতিবেশিনীরা অভিযোগ 

করতেন-_ 
বসন করয়ে চুরি বোলে বড় মন্দ 

উর্তর কবিলে জল দেষ করে দ্বন্দ। 

ব্রত করিবারে কত আনি ফুলফল 

ছড়াইয়া। ফেলে বল করিয়। সকল । 

নান করি উঠিলে বালুকা দেই অঙ্গে 
যতেক চপল শিশু সেই তার সঙ্গে। 

অলক্ষিতে আসি কর্ণে বোলে বড় বোল 

কেহে। বলে মোর মুখে দিলেক কুল্লোল । 

ওকড়ার ফল দেয় কেশের ভিতরে 

কেহে। বোলে মোরে চাহে বিভ1 করিবারে | 

চৈন্ভা, আদি, ৪1 

টচৈতন্তের ছুরস্তুপনার আরে। উদাহরণ আছে, 

ক্লে ঢাকিয়! অঙ্গ দুই শিশু মিলি 
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বৃষপ্রীয় হইয! চলেন কুতুুলী । 
বার বাড়ী কলাবন দেখি থাকে দিনে 

রাত্রি হলে বুষরূপে ভাঙ্গয়ে আপনে | চৈ-ভ1, আদি, ৫ । 

গঙ্গাব তীরে বালকবুন্দ নিযে খেলা কবাব সমযে চৈতন্য নিঙ্গেও অনেক খেলা 

উদ ভাবন কবতেন-_ 

বালুকাষ পক্ষ পদচিহ্ন অন্রসরি 

গমন করিল পক্ষ পদচিহ্ন ধবি। 

ইত বলি মহা প্রস্থ চলে গৌবচন্্ 
বালক মহিতে ক্রীডা করিল নিবন্ধ | 

এই পদচিহ্ন যেই বালক এডাষ 

সেই ততক্ষণে খেল! পরাজষ পাষ। 

যেই জনা তাহা! যাঁঞা পারে ধরিবাব 

সেই জন! খেল! জিনে কান্ধে চভে তাব। 

তার কান্ধে চড়ি তাব পিঠে মারে ছাট 

কান্ধে কবি লঞ্। যাষ সঙ্কেত এই ঘাট । 

ইহা? বলি শিশু লই বালুকাষ ধাষ 

মহ। পরিশ্রমে ঘন্শ নিকলয়ে গাষ | চৈ-ম, লোচন । 

পুত্রের এই খেলা দেখে জগন্নাথ ক্রু হলে নিমাই শচীব আ্াচলে লুকিষে- 

ছিলেন । চৈতন্য ভাগবতে “কষাঃ নামে আর এক ধরণের খেলার উল্লেখ আছে. 

গৌড়দেশে জলকেলি আছে কযা নামে 

সেই জলক্রীডা আরন্তিলেন প্রথমে । 

কষ। কয়! বলি করতালি দেন জলে 

জলে বাছা বাঁজায়েন বৈষ্ণব মগুলে । চৈ-ভা, অন্ত্য, ৯। 

পদ।বলীতেও মধ্যে মধ্যে কোনে কোনো খেলার বিবরণ পাই, যেমন বলরাম 

দাস লিখেছেনঃ 

৫৭ 

বাম কান্ত ছুই ভাই দুই দিকে দাড়াইল 

জনে সমান থেলু বাটি! লইল | 

স্থবল কানাইধের দিকে নাচিতে লাগিল 

শ্রীরাম দাম তাঁর! কানাইয়ের দিকে হইল । 



সভাই সমান খেলু বাটিয়া লইল 

হারিলে চড়িব কান্ধে এই পণ করিল । 

আজুকার খেলাতে ভাই যেজন হারিবে 

কান্ধে করি বংশীবটে রাখিযা আসিবে । 

সাতলি ভাঙিতে নারি ভেষেরে কানাই 

'মাপনি সাঁতলি ভাঙি জিতিল বলাই । 

শিক্ষ। 

'বালকেহে। ভট্টাচার্য সনে কক্ষ! করে”- বুন্দাধন দাসের এই উক্তিতে 

কিছুটা অতিরঞ্জন থাকলেও নবদ্বীপ যে বিগ্যাশিক্ষার প্রধান কেন্দ্র ছিল সে 

বুগে এ বিষষে সন্দেহ নেই । 
বুদদাবনদাস লিখেছেন-_ 

নানাদেশ হৈতে লোক নবদ্বীপে যাষ। 

নবদ্বীপে পড়িলে সে বিগ্ভারস পাষ। 

অতএব পড়ুযার নাহি নামুচ্চষ 

লক্ষ কোটি অধ্যাপক নাহিক নির্ণষ | চৈ-তা, আদি) হ। 

এক্ধপ অধ্যাপক-ছাত্র সমাকীণ নগরে সদ্বংশ জাত শিশু মাত্রেই বাল্যকাল 

থেকে বিদ্যাচর্চায় ব্রতী হতো । বালক বিগ্ান্থরাগী হলে পিতামাতা গৌরব 

ঘধোধ করতেন । কিন্তসেবিগ্ার সঙ্গে বিনয় যুক্ত ন৷ হলে তা দুঃখের কারণ 

হতো! । একদিন জগন্নাথ মিশ্র জোত্ঠপুত্র বিশ্বক্বপকে নিয়ে কোনে কার্ধবশতঃ 

ভট্টাচার্য সভাষ গিয়েছিলেন । বিশ্বৰপের স্থন্দর মূত্তি দর্শনে সকলেই 
আনন্দিত হযে তাকে আদর করলেন । 

এক ভট্টাচার্য বোলে কি পড় ছাওযাল 

বিশ্বর্ূপ বোলে কিছু কিছু সভাকার। 

শিশুজানে কেউ একথা শুনে তাকে তাড়পা না করলেও মিশ্র পুত্রের অহস্কারে 
ব্যথিত হলেন । 

নিজকাধ্য করি মিশ্র চলিলেন ঘর 

পথে বিশ্বরূপেরে মারিলা এক চড়। 

যে পুথি পড়িস বেট! তাহ না বলিয়া 
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কি বোল বলিলি তুই সভামাঝে গিয়া! । 
তোমারে ত সভার হইল মূর্খ জ্ঞান 
আমারেও দিল। লাজ কহি অগ্রমাণ । চৈ-ভা,মধ্য,২২। 

চৈতন্ত ভাগবতে মধ্যথণগ্ড-প্রথম অধ্যায়ে শিক্ষকের সঙ্গে ছাত্রদের সম্পর্কের 

স্বন্দর চিত্র আছে। গঙ্ষাদাস পণ্ডিতের সঙ্গে তদীয ছাত্র চৈতন্চের সম্বন্ধ, 

আবার চৈতগ্ভের সঙ্গে তার ছাত্রদের সম্বন্ধ বিষষে বর্ণনা পাই ! গয়া থেকে 

প্রত্যাবর্তনের পর নিমাই পণ্ডিত যা কিছু ব্যাখ্যা করেন “শব্দ সনে বাখাল্নে 

রুষ্ঃ সমীহিত' । ছাত্রেরা*বিগ্যা লাভ করতে এসেছে, ভক্তি লাভ করতে নয়। 

স্তরাং তার! দুঃখের সঙ্গে বিদায় নিল। চৈতন্ক পড়ুয়াদের বললেন__- 

রুষ্ণবর্ণ এক শিশু মুরলী বাজায় 

সবে দেখে তাই সেই বোলে সর্বথায় । 

অতংপধ-- 

এই বোল মহাপ্রভু সবারে কহিয়া 

দিলেন পু'খিতে ডোর অশ্র-বুক্ত হৈয়। 
কিন্তু একালের মতো সেকালেও বিদ্যার অর্থকরী মহিম। স্বীরূত হতো 

না। বিগ্ঠার্জনের সঙ্গে আথিক সমৃদ্ধিব নিশ্চিত সংযোগ না থাকায় পুখিগত 

বিদ্যার মূলো সংসারের অধিকাণশ লোকই 'আস্থাহীন ছিল। চৈতন্তের 

পড়াশোন। বন্ধ করে দিলে শচীদেবী দুঃখিত ভষে বলেছিলেন__মূর্থেরে ত 
কল্া।ও না দিবে কোন জনে । মিশ্র উত্তর দিলেন-_ 

জগৎ পোষণ করে জগতের নাথ 

পাণ্ডিত্য পোষষে কেব। কহিল তোমাত। 

কিবা! মূর্খ কি পণ্ডিত যাহার ষেখানে 

কন্ত। লিখিয়াছে কৃষ্ণ সে হইব আপনে । 

কুল বিগ্ভা আদি উপলক্ষণ সকল 
সভারে পোষয়ে কৃষ্ণ রু্ণ সর্ববল। 

সাক্ষাতেই এই কেনে ন। দেখ আমাত 

পট়িয়াও আমার ঘরে কেনে নাহি ভাত। 

ভালমতে বর্ণ উচ্চারিতেও যে নারে 

সহন্ত্র পণ্ডিত গিয়া দেখ তার দ্বারে। 
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অতএব বিদ্যা আদি না করে পোষণ 

কুষ্ণ সে সভারে করে পোষণ পালন | চৈ-ভাঁ। আদি, ৫। 

ধনবান মূর্থের প্রতি বিত্তৃহীন শিক্ষিতের অভিমান চিরকালই ছিল । 

বিবাহ ও দাম্পত্য জীবন 
চৈতন্যদেবের বিবাহ প্রসঙ্গ থেকে সেকালের বিবাহ ব্যবস্ত। কিরকম 

ছিল জানা যায়। মোটামুটি পিতামাত| বিবাত সম্বন্ধ স্থির করতেন। তবে 
স্বাধীন ভাবে পাত্র নির্বাচন যে হতো ন। তা নয়। যেখানে অভিভাবকেরা 

সম্বন্ধ স্থির করতেন, জাতিকুলের কথা বিশেষ ভাবে বিবেচিত হতো এবং 

আথিক পদমর্যাদার কথ প্রকাশে স্বীরুত না হলেও কার্যত সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ 

ছিল। চৈতন্য চরিতামৃতে বণিত সাক্ষীগোপালের আখ্যায়িকাটিতে তার 

ইঙ্গিত আছে। জনৈক বুদ্ধ ব্রাহ্মণ তীর্থ ভ্রমণ কালে এক যুবক বাক্ষণের সেব। 

যত্বে প্রীত হয়ে তার ভাতে কনা সম্প্রদানের সংকল্প করেছিলেন। যবক তখন 

বলেছিল-_ 

কাহ। তুমি পণ্ডিত ধনী পরম কুলীন 

কাহ। মুগ দারদ্র মর্থ তাতে কুলহীন। 

পরে বুদ্ধের পুত্রেবা বিবাহে“আপত্তি জানালো । যুবককে বললো।-- 

তীর্থবাত্রায় পিতার সঙ্গে ছিল বহু ধন 

ধন দেখি ছুষ্টের লইতে হইল মন। 

আর কেহ সঙ্গে নাহি সবে এই একল 

ধৃতুর। খাওয়াইয়া৷ বাপে করিল পাগল । 

সবধন লঞ কহে চোরে লৈল ধন 

কন্য। দিতে চাহিয়াছে উঠাইল বচন । চৈ-চ, মধ্য, ৫। 

লোচনদাস চৈতন্যদেবের বিবাচের যে বিস্তুত বিবরণ দিয়েছেন তা থেকে 

সেকালের মধ্যবিত্ত পরিবারের বিবাহ-সভার রূপ অচ্গমান কর! কঠিন নয়। 
অধিবাসের দিন বল্পভাচার্ধ্য 

অন্য অন্য সৌরভ গন্ধ মাল্য চন্দন 

'অধিবাসে ভূষা ফৈল জামাতা রতন । 

৫৬ 



'শধিবাস সমাধান রজনীর শেষে 

পানি সহিব বলি হইল উল্লাসে । 

বিবাহের পূর্ব বল্পভ আচাধ ব্রাহ্মণ দ্বারা দেব পিতৃপৃূজা৷ সমাধা করে আপন 

কন্যাকে নান। বত্ব অলঙ্কারে ও গন্ধ চন্দন মালো্যে ভূষিত করলেন । 

শুভক্ষণ নিকট বুঝিয়! দ্বিজবর 

ব্রাহ্মণ পাঠাঞ্। দিল 'মানিবারে বর । 

এথ। বিশ্বশ্বর পন্ত' বয়স্যের সঙ্গে 

অতিঅদভূত বেশ করেন শ্রী অঙ্গে । 
বল্লভ মিশ্র পছ্ে নর্থা দিয়ে ঘরে আনলেন বরকে- 

তবে সেই মহাপ্রভু ছোড়লাতে গিয়। 

দাগ্ডাইল পীঠোপরি উলসিত হৈঘ। । 

ভেনমতে মহাপ্রভূ ছোড়লাতে আছে 

বর উরথিতে তথ! আইহ গণ কাছে 

করিয়া বিচিত্র বেশ পরি দিব্যবাস 

হাতেতে উজ্জ্বল দীপ অন্তরে উল্লাস । 

মাইহগণ আগে পাচ্ছে কঙ্গার জননী 

বর উরখিতে ধনি চলিল! আপনি । 

সাত প্রদক্ষিণ কৈল সাতদীপ হাতে 

চরণে ঢালিল দধি হৰধিত চিতে। 

বরণ কার্য শেষ হতে হতে গোধূলি ঘনালো | তখন বল্পভ আচার্য কন্ঠ আনতে 

আদেশ দিলেন। 

সর্ধব অঙ্গে মলঙ্কার রজত কাঞ্চনে 

মন্ধকার দূরে যায় তাহার কিরণে। 

প্রতু প্রদক্ষিণ করি ফিরে সাতবার 

করজোড় করি শিরে করে নমফ্কার । 

মন্তঃপুট ঘুচাইল দৌহে দোহা দেখি 

ফোহে দৌহা দেখি দোহার না চলএ আখি । 

চৈ-ম, লোচন, আদি। 
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চৈতন্ভাগবতে চৈতন্তের বিবাহ বর্ণনাও এর অনুরূপ । রাজ পগ্ডিত 

সনাতনের বাড়ির সম্মুথ ভাগ প্পূর্ণঘট ধান্ত দধি দীপ আত্রসার' দিয়ে সাজানে। 

হযেছিল। আর 

চতুদ্দিকে নান! বর্ণ উড়য়ে পতাকা 

কদলক রে'পি বান্ধিলেক আমশাখা । 

বরযাত্র। এসে বাড়ির সামনে পৌনুলে 

ঙঁ 

পরম সম্তরমে রাজপণ্ডিত আসিয়া 

দেল! ছৈতে কোলে করি বসাইল নিষ। | 
রা এ 

তবে বরণের সঙ্জ সামগ্রী লইয। 

জামাত। বরিতে বিপ্র বসিল! আসি! । 

পাছা অর্থ আচমনী বস্ত্র অলঙ্কার 

যথাবিধি দিয়! কৈল বরণ ব্যভার। 

তবে তান পত্রী নারীগণের সহিতে 

মঙ্গল বিধান আসি লাগিল। করিতে । 

ধান্ দূর্ব| দিলেন প্রভুর শ্রীমস্তকে 

আরতি করিয়। সপ্প ঘ্বতের প্রদীপে। 

খই কড়ি ফেলি করিলেন উলুকার 
এই মত বত কিছু করি লোকাচার। 

তবে পর্ব অলঙ্কারে ভাষিত করিয়া 

লক্ষীদেবী 'মানিলেন আপনে ধরিয়া । 

তখে হ্র্ষে প্রভুর সকল আপ্ত গণে 

প্রভুরেও তুলিলেন ধরিয়। আসনে । 
তার মধ্যে অস্তঃপট ধরি লোকাচারে 

সপ্ত প্রদক্ষিণ করাইলেন কন্তারে । চৈ-ভ!১ আদি, ১০। 

চৈতগ্থ মঙ্গল ও চৈতন্ত ভাগবতের এই বর্ণনার সঙ্গে ব্রহ্ম বৈবর্ত পুরাণের 
নিযোকধীত অংশটির তুলন। করা যায়__ 

সপ্ত গ্রদক্ষিণং কৃত্ব। গ্রণম্য স্বপতিং সতী । 

শিষে চ শীততোয়েন লিগ্ধ-চদন-পল্পবৈঃ ॥ 
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তাং সিষে চ জগতকাস্তঃ কাস্তাং শাস্তাং চ সম্মিতাম্। 

দদর্শ কান্ত: কান্তাং চ কাস্তং কান্ত। শুভে ক্ষণে ॥ 

অথ দেবী পিতুঃ ক্রোড়ে সমুবাঁস শুভানন। । 

লজ্জয়৷ নম্র বদন! জলম্তী চ স্বতেজ সা ॥ 

রাজা দেবেশ্বরীং তন্মৈ পরিপূর্ণ তমায় চ। 
প্রদদৌ সংপ্রদানেন বেদ মন্ধ্ষেণ নারদ ॥ 

বস্থ দেবাজয়া রুষ্ণ; স্বস্তীত্যুক্ত, স্থিতে। মুদ! । 

জগ্রাহ দেবীং দেবশ্চ ভবানীং চ ভবো বথা ॥ 

স্থবর্ণানাং পঞ্চলক্ষং কষ্ণায় পরমাত্মনে । 

দক্ষিণাং তাং দদেৌ রাজ। পরিপূর্ণ তমায় চ ॥ 

শ্রীকৃষ্ণ জন্মথণ্ড । 

কিন্ত সকল বিবাহ স্থুথের নয়, আর সব বিবাহের শেষেই প্রথম মাদকত। 

কেটে বাবার পর গ্রানি ও বিতৃষ্ণ! দেখা দেয়। বয়োবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই 

বিরাগ ও হতাশ। বাড়তে থাকে । বিশেষ ভাবে সংসার জীবনে নানা অশাস্তি 

জমা হয় যার মধ্যে একটি প্রধান জিনিস হলো শাশুড়ী-পুত্রবধূর সনাতন 

বিরোধ । ভবানন্দের হরিবংশে” আছে, রাধার সঙ্গে কৃষ্ণের অবৈধ সম্পর্ক 
অনুমান করে রাধার শাশুড়ী অতিশয় কুপিত হয়েছিলেন ৷ পুত্র “মআইমন' 

মধুপুর থেকে প্রত্যাবর্তন করলে তিনি তাব কাছে অভিযোগ জানালেন। 
আগুনে পুড়িছে মুখ হইছে বিকট 

মাথ। কাপাইয়! গেল পুত্রের নিকট । 
ক ৩৪ সঁ 

কি বোলিমু মারে পুত্র মুখে নাইসে রাও 

মামি কিছু নহি তোর রাধ। তোর মাও । 

ব্যর্থ কার্ষে বিহ! কৈল। বুখ ভাঙুর বী 

নাতি বধূ হৈল রাধা তুমি তার কী। 

পুরীর ভিতরে পুত্র কেনে আইস আর 

ভাগিনার বধূ ন! যুয়ায় দেখিবার | 
না রা প্ঁ 

পু হৈয়। মোরে যদি না দেও সম্মান 

তবে তোমার বধু লৈয়। যাহ 'মন্ত স্থান। পৃষ্টা ১০৩। 

চি 



বিবাহোত্তর কালের এই তিক্ত অভিজ্ঞতা অধিকাংশ পুরুষের মনে ক্রমে ক্রমে 
উচ্চারিত কিংবা অনুচ্চারিত নারীবিদ্বেষে পরিণত হয়। ব্রক্ধ বৈবতণপুরাণেও 

এজাতীয় নারী বিদ্বেষের নিদর্শন আছে কোথাও কোথাও । নারীকে বলা 

হয়েছে হৃদয়হীন ও কাম পরবশ (ব্রহ্মা ও মোহিনীর উপাখ্যান এর উদাহরণ) । 

কাম ও আহার গ্রবণত। তাদের লক্ষণীয় গুণ । তার! এত সমতা। শূন্য যে 

রোগিণং নিধ'নং বৃদ্ধং যোষিদৈ প্রেক্ষতে প্রিয়ম। 

লোকাচার-_ভয়াত্বন্মৈ দদাত্যাহার মম্পকম্ ॥ একন্ধ খণ্ড, ২৩। 

কবিবল্পভ বিরচিত রসকদশ্ব কাব্যে পুরুষেব বিবাঠ ও বিবাহোত্তর জীবনের 

দুঃখময় অভিজ্ঞতার একটি কৌতুকোদ্দীপক বর্ণনা পাই । অংশটি দীর্থ হলেও 
উদ্ধরণযোগ্য । চতুর্থ অধ্যায় “হান্তরসে' কৃষ্ণ রুকাণীকে বলছেন, পুরুষেরা 

প্রথম যৌবনে বিবাহের জন্য আগ্রহী হয় 
অহণিশ মনঃ কথ! বিভার কারণে 

নান। দুঃখে অর্থ সঞ্চয় করে দিনে দিনে । 

সর্ব কার্য ছাড়িযা! বিবাহ করে আগে 

পৃহপুর পরিফার করে অন্তরাগে । 

কিন্তু বালিক1 বধূ সহজে বস্তুত স্বীকার করেনা । 
নবীন রমণীগণ নাহি জানে রস 

ক্ষণমাত্রে কোন যোগে নছে পতিবশ। 

সর্ব সঙ্গে হাসে খেলে থাকে নান। স্খে 

স্বামীকে দেখিলে মাত্র ব্রহে অধোমুখে । 

কন্দল পীরিতি কথ! সব সঙ্গে কহে 
পতি কিছু জিজ্ঞাসিলে মৌন হৈয়া রে । 

এতে পুরুষের তৃষ্ণা মেটে ন1। 

সহজে পুরুষ নব নারীর কারণে 

দেখিতে শুনিতে 'বাঞ্ছ। করে ক্ষণে ক্ষণে । 
গৃহ মধ্যে থাকে (পত্বী) ধৈধ্য কথ। কছে 

কোন ছলে তার পতি আঙ্গিনাতে রছে। 

দেখিতৈ ন! পায় তবু চাহে চারিদিকে 

ন। শুনে বচন ততু কর্ণপাতি থাকে । 

৮৯০ 



(ব্যাজ লক্ষ কার) সঙ্গে দীর্ঘ কথা কছে 

কারণে রহিত ততু নানা ছলে রহে। 

বৃদ্ধা দাসী শিশু দাস পত্ৰী সঙ্গে থাকে 

যত্ত করি তার কথ! পুছে তা সভাকে । 

যথ! তথ ভাল দ্রব্য পায় কোন মতে 

আপনে ন! (ভোগে ) দেয় তার সথীর হাতে । 

সখী বদি পতি দ্রব্য হেন তাকে কহে 

হস্তে হো না ছোয় তাহ! নয়ানে ন। চাহে । 

মিষ্ট দ্রব্য তিক্ত মানে কণ্টক কুস্থমে 

অন্য স্থলে চলে সী বচন না! মানে । 

স্থখে স্বামী নানা বেশ রচিয়। আপনে 

যেখানে দেখিতে পা রহে সেইখানে । 

দৈবযোগে পতি বদি দেখে সেই নারী 

নয়ান পুতলি ঢাকে বিষ সম করি। 

বজনীতে পুরুষ স্ত্রীব জন্ত অপেক্ষা করে থাকে, অথচ স্ত্রী আনতে অনিচ্ছুক । 

তার নাবী প্রবোধিঞ্। আনে দাসীগণ 

শয্যাতে বসিয। করে বিমুখে শযন । 

নিজভুজে শির তার হৃদয় বিলাস 

জাগিতে হে? নিদ্রাছলে ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস । 

পতি যদি পত্বী অঙ্গে নিজ (কর) ঢালে 

তার কর ধরি তবে তৃণবৎ ফেলে । 
খা সা সং 

ক্ষণে উঠে ক্ষণে বৈসে কখন শধন 

অল্পমাত্র নিদ্রা সর্ধরাত্রি জাগরণ। 

কিস্ত চিরকাল এবূপ থাকে না, বালিকা বড় হয়, ধীরে ধীরে জগতে চেহারা 

বদলায় তার কাছে। 

এই ছুঃথে চিরদিন করে নানা রীতি 

কাল পাঞ্। নানা যোগে জখায় স্থরতি । 

যৌবন অঙ্কুর দেখি নায়ক সকলে 
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রতিরল সকল্প শিখায় তার তরে। 

বক্রকথা হাস্যগতি লোচন ইঙ্গিত 

পতিতে শিখিএ হয় আপনি পণ্ডিত । 

জানিলে অধিক তাঁর শতগুণ রচে 

পাছে সেই পতি তার মরম না বুঝে । 

এক কহে আর ( করে ) আর থাকে মনে 

নায়কের চিত্তে শঙ্ক। বাঢ়ে দিনে দিনে । 

তবে পতিব্রতাধর্্ম শিখা তাহাকে 
হৃদয়ে হদয়ে থাকে রসে রতি সুখে । 

( গোস্ত) রূপে গৃহে করে বিরল সন্ধান 

আপ্তগণ স্থানে করে নিত্য (সাবধান )। 

মনে মনে চিন্তে তবে অপত্য সঞ্চয় 

অপত্যে অধিক তার যৌবনের ক্ষয় ॥ 

অপত্যে জন্মিলে হয় স্বতশ্্র গৃতিনী 

অহঙ্গারে নিত্যপ্ূপে বোলে কটুবাণী । 

শিশু হেতু ন্েহ করে পতিকে নিরাস 

বত ইসা কবে তাহা স্বতন্ত্র বিলাস । 

তার পতি নিতা ধন উপার্জন করে 

নান! স্থথে যুবতী পালিঞ থাকে ঘরে । 

বুদ্ধ হেলে পতি তার হয় অভাজন 

নিরবধি সহে পত্বী পুত্রের তর্জন । 

এরপর আসে সবচেয়ে দুঃসহ অবস্থ।-বাঁধ ক্য। 

পত্বীপুত্রে বোলে বুদ্ধ জীয়ে অকারণ 

সকলে বাঞ্চয়ে সদ! বৃদ্ধের মরণ । 

অস্থুস্থ অবল দেখি সভে মন্দ বোলে 

না মরে কারণ ( সভে নিত্য তিরস্করে )। 

স্থরীতে ন৷ হয় তার ভক্ষণ শয়ন 

মরণ অধিক দুঃথ বুদ্ধের জীবন । 

বুদ্ধ মৈলে তার নারী বোলে পুত্রস্থানে 
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অগ্লব্যয়ে তার কর্ম কর সমাধানে । 

যে মৈল তাহার হেতু ছাড় উপবাস 

ক্রন্দন অস্থথ না! করিহ ধননাশ। 

পুত্রগণ কর্ণ করে মায়ের বচনে 

তা সভার এই গতি হয় কালক্রমে । 
এই চিত্রে কিছু সত) থাকলেও তা সম্পূর্ণ সত্য নয় নিশ্চয়ই । নারীর 

মোহকারিতাঃ যৌবনের অসার দন্ত ও বাধক্যের বিড়দ্বন! বিষয়ে এরকম উক্তি 

সবকালেই শোনা যাক । প্রা একই রকম কথ! রয়েছে দৌলতকজীর লোর- 

চক্দ্রালীতে | 

বৃদ্ধের মরণে হয় যুবকের আশ 

হেমস্ত অন্তরে থেন বসন্ত উল্লাস। 

কপট সংসার মায়া বুঝিতে ন৷ পারি 

পিতৃকে মারিয়। পুত্র রাজ্য অধিকারী । 

চারিযুগ বৃদ্ধ সতী যুনতী আকার 

প্রতিদিন এক স্বামী করয় সংহার । 

তাহাকে গ্রাসিয়। পুনি আন স্বামী বরে 

পাপিনী খাকিনী কাকে দম! নাহি করে। 

দারুণ পৃথিবী এই ব্যবস্থা তাহার 

এক যায় আন আইসে কেহ নহে সার। 

আহার 

চৈতন্ত চরিতামুতে মহাপ্রতুর আহার প্রসঙ্গে সেকালের আহার্য তালিক! 

দেওয়া হয়েছে । রায়শেখরের একটি পদ থেকে তার অন্থরূপ সংক্ষিপ্ত বর্ণন। 

দেওয়। যাচ্ছে। 

৬৩ 

কপূর মালতী করল যুবতী 

মনোঁলোভা মনোহর! 

কঙল। কদস্থা রেউড়ি পছুম। 

মতিচুর সুমধুর | 



'অমৃত কেলিকা। বিবিধ লড্ড়কা! 

চাঁকিথণ্ড পল্মচিনি 

গুজ। খা) পেড়। চানা চন্ত্রচুড়া 

মিছির মারিষ। ফেন ! 

লুচি পুরি করি রসপাকে ভি 

সরভাজ। সরপুি 

মাটিরি সাকরা বসপুর ঝুব। 

যতন কবিষ। করি । 

স্থগন্ধি শীতল করিয়া নিমল 

ভরিস্কা সোনাব থালী 

ভোজন ভবনে রাখিল খতনে 

ঢাকিয। নেতেব ফালি । 

গত কয়েক শতাব্দীতে ধাঙালীর আহার তালিকা বিস্তর পরিখন্তন হয়েছে 

সন্দেচ নেই । 

কর্ম ও বৃত্তি 
রক্গবৈবর্ত পুরাণে (ব্রহ্ম খণ্ড, ১০ অধ্যাষে ) বিভিন্ন বৃত্তির বিবরণ রষেছে। 

বিশ্বকর্মা ও গ্ৃতাচীর নয়টি সন্তান, তার! শিল্পকার্ধে দক্ষ । এদের নাম-_ 

শঙ্খকার, মালাকার। কমকার, কাণ*শ্যাকার, কুস্তকার, হত্রধর, তন্তবাষ, স্বর্ণকার, 

চিত্রকর । এ থেকে সে ধুগে নিয়বর্ণভুক্ত বাঙালী কোন্ কোন্ বৃত্তি অবলম্বন 

করতেন জান! বায় । এ ছাড়া আবো অজন্র বুত্তি সমাজে চলতি ছিল, বিশে 

করে অন্তযজ শ্রেণীতে । চৈতন্য জীবনী গ্রন্থে বে ছুয়েকটি বিচিত্র বুর্তির কথ 

পাওয়া যায় তাদের উল্লেখ করছি । 

শিখি মাহিতীকে বলা হয়েছে লিখন-অধিকারী ( চৈ-চ, মধ্য, ১০)। এই 

পদের অধিকারী ছিলেন জগন্নাথদেবের মন্দিরে হিসাব বৃক্ষক। গণন। কার্য 

বা! হিসাব রাখা এগুলি ছিল মুখ্যত কায়স্থের কম! অন্পতপ্ত জগাই মাধাই 

মহাপ্রভৃকে বলেছিল 

সহ্র কায়স্থ যদি ছুই মাস গণে 

তত আধা ফ্রোহ। পাপ গণিতে না৷ জানে । চৈ-ম,লোচন । 
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গ্রন্থের প্রতিলিপি প্রস্তত করাও বৃত্তিব মধ্যে গণ্য হতো । এ কার্ধ্ে রত 

ব্যক্তিদের নাম ছিল আখরিয়া | 

ঠাকুরের এক শিষ্য শ্রীবিজষ দাস 

সে মহাপুরুষ কিছু দেখিল1 প্রকাশ | 

নবদ্বীপে তেন মত নাহি আখমিয়া 

প্রভৃকে অনেক পুথি দিয়াছে লিখিয়। | 

মহাপ্রভু প্রীত হযে ধিজযদাসকে আখ্যা দিষেছিলেন “বন্ধাহু” (চৈ“ভ1,অস্তয,৯)। 

নৃত্য-গীত-অভিনয় 
মধ্যযুগে বাংল! দেশে সঙ্গীত নটিক প্রভৃতিব ব্যাপক প্রচলন ছিল। মঙ্গঙ্গ 

গান-_পাচালী-_নাটগীত, এদেব মধ্যে কোন্টি স্ব প্রাচীন বলা দুষ্ধব। তবে 

চর্য্যাগীতিতে উল্লেখিত, 

নাচন্তি বাজিল গাঅস্তি দেঈ 

বৃদ্ধ নাটক বিসমা হোহ । 

এহ উক্তি থেকে অন্তমান কবা কঠিন নয গীত সহযোগে নৃতা খহুকাল থেকে 

এদেশে জনপ্রিষ। 

মঙ্গল শব্দটি অতি প্রাচীন । অশোকেব অন্শাসনে এব কথ! পাওয়া 

বাধ । হরিব*্শঃ হযচবিত প্রভৃতি গ্রন্তেও মঙ্গলগানেখ উল্লেখ আছে এবং 

জযদেব তাঁব কাব্যেব পবিচধ দিয়েছেন “মঙ্গল-উজ্জল-্গীতি । এটি বে বিশেষ 

এক ধবণেরু সঙ্গীত তা বোঝ। যা শ্রীকুঞ্চকীর্তনেও মঙ্গল শব্দের একপ প্রয়োগ 

দদখে (পৃঃ ৫৭ )। এ ছাড়াও বাংল! সাহিত্যে এহ অর্থে মঙ্গল শব্দটি বছবার 

পাওয়া গেছে । 

যোডশ শতাব্ধীব পূর্ব থেকেহ বাংল। দেশে বাত্রার চল ছিল এবং অন্তত 

ষোড়শ শতাব্দী থেকে ক্ুষ্ধযাত্রাব প্রসাব ঘটে। বৃন্দাথনদাস লিখেছেন, 

রুষ্যাত্র। অহোরাত্র কষ্ণসংকীতন । 

ইহাব উদ্দেশ নাহি জানে কোন জন । চৈ-ভা, আদি,৬। 

বাত্রাধ সাঁজসজ্জাব ব্যবস্থা থাকতো । একে বলা ভতো “কাঁচ কাচা, যেমন-- 

“কোনে। শিশু নাবদ কাচষে দাড়ি দিষ1” অথবা “হনুম।ন কাচে শিশু চলিল। 

তথন, ( চৈষ্ভা, আদি, ৬)। চৈতন্ক ভাঁগবতে অভিনয় ৰ্ষয়ে বহু বর্ণন। 
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আছে। এক স্থানে কবি লিখেছেন, 

পূর্বেব দশরথ ভাবে এক নটবর 

রাম বনবাসে এড়িলেন কলেবর । 

কিন্তু সবচেয়ে মনোজ্ঞ বর্ণন। পাওয়া যাচ্ছে চন্দ্রশেখৰ আচাধ্যের গুহে মহাপ্রভুর 

মভিনর বিষয়ে ( চৈস্ভা, মধ্য, ১৮)। 

একদিন প্রত বলিলেন সভাস্থানে 

আজি নৃত্য করিবাঙ অঙ্কের বিধানে । 

সদাশিব বুদ্ধিমন্ত খানেরে ডাকিয়া 

বলিলেন গ্রতূ কাচ সঙ্জ কর গিয়া । 

শঙ্খ কাচুলী পাটশাড়ী অলঙ্কার 

যোগ্য যোগ্য করি সঙ্জ কর সভাকার । 

গদাধর কাচিবেন রুক্মিণীর কাচ 

বঙ্গানন্দ তাঁর বুড়ী সখী স্থপ্রভাত ! 

নিত্যানন্দ হইবেন বড়াই আমার 
কোতোয়াল হরিদাস জাগাইতে ভার । 
এ র্ঁ 

প্রথমে প্রবিষ্ট হইল! প্রভু হরিদাস 

মহাছুই গোফ করি বদন বিলাস । 

মহাপাগ শোভে শিরে ধটা পরিধান 

দও হস্তে সভারে করয়ে সাবধান । 

৬ ৬ 

ক্ষণেকে নারদ কাচ করিয়া শ্রীধাস 

প্রবেশিল! সভামাঝে করিয়! উল্লাস । 

মহাদীর্ঘ পাকাদাড়ি ফৌট। সর্ববগায় 

বীণ! কান্ধে কুশ হস্তে চারিদিকে চায়। 

রামাঞ্চ পণ্ডিত কক্ষে করিয়! আসন 

হাতে কমগুলু পাছে করিলা গমন । 
র্ ঠা না 

প্রথম প্রহরে এই কৌতুক বিশেষ 
ঘিতীয় প্রহরে গদাধরের প্রবেশ । 



স্প্রভাঁত তান সী করি নিজ সঙ্গে 
রঙ্গানন্দ তাহার বড়াই বুলে রঙ্গে । 

হাতে নড়ি কাথে ডালি নেত পরিধান 

বক্মানন্দ যেহেন বড়াই বিছ্ামান । 

ডাকি বোলে হরিদাস কে সব তোমরা 

পরন্মানন্দ বোলে যাই মথুরা আমরা । 
টু 3 

রমা বোণ গদাধপ নাচে মনোহর 

সময় উচিত গীত গাষ অনুচর । 

ইতিমধ্যে মহাপ্রভু প্রবেশ করলেন “আছ্যাশক্তি বেশধর্ | কিন্ক অভিনয় 

বেশিদূর অগ্রসর হতে পারলো! ন। । শ্তিনেতৃবৃন্দ “কষ্চরসে বিহ্বল” হলেন, 

শ্রোতারাও ভাবাবেশে “কেহ পঢে লক্ষ্মী স্তব কেহ চণ্তী স্ততি” । এই ভাবে 

রাত্রি পোহালে। | 

বাত্রার মতো মঙ্গল গানের জনপ্রিয়তাও অবিসংবাদিত । মদোম্মন্ত জগাই- 

মাধাই সংকীর্তন শুনে উপদেশ দিষেছিল-- 

প্রভৃরে দেখিযা বোলে নিমাঞ্জি পণ্ডিত 

করাইল সম্পূর্ণ মঙ্গলচণ্ডী গাত। 

গাষেন সব ভাল মুঞ্ি দেখিবারে চাও 

সকল 'আনিয] দিব থা খেহ পাও । চে-তা, মধ্য, ১৩। 

দান-নোকা লীলা থে সে বুগে বহুল প্রচলিত ছিল ত। পুঝতে পারি 

নিত্যানন্দ প্রতৃর দান খণ্ড অভিনয় প্রীতি থেকে । 

দান খণ্ড গাষেন মাধবানন্দ ঘোষ 

শুনি অবধূত সিং পরম সন্তোষ । চে-ভা, অন্ত্য, €। 

পাঁচালী কিংব। পাঞ্চালিকা দি মলত: পুঞ্লনাচ হয়ে থাকে তাহলে 

বলতে হয় এটিও মধ্যুগে আনন্দ সম্ভোগের উপকরণ রূপে সুপরিচিত ছিল । 

বুন্দাবন দাস লিখেছেন “কাষ্ঠের পুতলী যেন কুহকে নাচাষ' ৷ করুফ্*দাস 

কবিরাজও এই উপমাটি ঘন ঘন গ্রযোগ করেছেন । 

চৈতন্তের জন্মের পূর্বেই পেশাদার বাদকের। “নট” নামে স্বতন্ত্র একটি 

শ্রেণীতে পরিণত হয়েছিলেন । পুত্রবধূকে বরণ কববার পর শচী দেবী-- 
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বিপ্র আদি যত জাতি নট বাজনিঞা 

সভারে তুষিলেন ধন বস্ত্র বাক্য দিয়। | চৈ"তা, আদি, ৭। 

গৃহে উত্সব উপলক্ষে নটদের আমন্ত্রণ করা হতো । 

স্্ীগণেতে জয় দিয়! রুষ্ণ গুণ গায় 

নটগণে মৃদঙ্গ সানাঞ্জি বংশী বায়। চৈ-শা, আদ, ৬। 

এখং 

নৃত্যগীত নান। বাছ বায় নটগণে । এ, আদি; খ। 

বাড়ি বাড়ি গিয়ে গান করতো নানা জাতীয় লোক । হরিদাসের প্রসঙ্গে 

এরকম একটি বর্ণন। পাই-_ 

একদিন এক বড় লোকের মন্দিরে 

সপক্ষত ডঙ্ক নাচে বিভিন্ন প্রকারে । 

মুদঙ্গ মন্দির। গীত তার মন্জ ঘোরে 

ডস্ক বেটি সভেই গায়েন উচ্চন্বরে | 

দৈবগতি তথায় আইল। হরিদাস 
ডস্ক নৃত্য দেখেন হইয়া এক পাশ। 
মনুষ্য শরীরে নাগরাজ মন্ত্র বলে 

অধিষ্ঠান হইয়া! নাচয়ে কুতুহলে। 
কালিদহে করিলেন ঘে নাট্য ঈশ্বরে 

সেই গীত গায়েন কারুণ্য উচ্চস্বরে । 

ডেক্ক” শব্দের ব্যাথ্যা করে শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন বলেছেন ভক্ক শব্দের এহ অর্থ 

ছিল সাপের রোজা, তার থেকে অর্থ হলে। গুণী ব। হুম্থুর ব্যক্তি, বার অনেকট। 

লৌকিক অভিজ্ঞতা ও খানিকটা অলৌকিক বিদ্যা আছে।” ( বিচিত্র 

সাহিত্য, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭ )। 

শিব সংকীর্ভতনও জনপ্রিয় ছিল বলে মনে হয়। 

আর দিন শিব্ভক্ত শিব গীত গায় 

প্রতুর অঙ্গনে নাচে ভঙ্বরু বাজায় | 

মছেশ আবেশ হৈল। শচীর নন্দন 

তার স্কদ্ধে চড়ি নৃত্য কৈল বনুক্ষণ। চৈশ্চ আদি, ১৭। 

উৎসবাদিতে সে ধুগেকি কি বাগ্যন্্ ব্যবহৃত হতো লোচনদাস তার 
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সংক্ষিপ্ত তালিক। দিয়েছেন চৈতন্ধ মলের আর্দি খণ্ডে 

শঙ্খ ছুন্দুভি বাজে ডেউর কাহাল 

মৃদঙ্গ পড়াহ বাজে কাংস্ত করতাল। 

ঢাকের ছুড়ছুড়ি শুনি যোজনেক পথে 

গুনিয! ভুড়ায় হিয়া সাহীনি শবদে । 

বীণ। বেণু কবিলাস রবাব উপাঙ্গ 

মেলিয়৷ বাজায়ে পাখোযাজ এক সঙ্গে | 

| চৈতন্ত চরিতামুতের একস্থানে বলা হযেছে 
প্রাতে চলি আইল! কানাইর নাট্যশালা 

দেখিল সকলে তাহ! কৃষ্ণ চরিত্রলীল। । মধ্য, ১। 

সেকালে কি স্থাধী নাটাশালা ছিল, নাকি এটি কোনে! মুস্তি প্রদর্শনীর প্রতি 
ইঙ্গিত? | 

ধর্ম 

চৈতন্তদেবের 'আাবিভাব পূর্ববন্তীকালে ধর্মের মভিম। ম্লান হয়ে এসেছিল । 

বিভিন্ন জীবনী কাব্যে নবদ্বীপের যে চিত্র রয়েছে ভাতে একে ধর্মহীন নান্তিকের 

বিলাস সন্তোগের পীঠস্থান বলে মনে হয। বুন্নাবন দাস নবদ্ধবীপে অবৈষ্ণৰ 
ব্যক্তিদের প্রাধান্য ও তাঁদের অবলম্িত, ধমের গ্লানি বিষষে অনেক আঁতিশষ্য- 

পূর্ণ কটুক্তি করেছেন, কিন্তু এর মূলে কিছু সত্য ছিল নিঃসন্দেহে । নবদ্বীপ 
তখন বিরাট সঙ্র,. এর “একে। গঙ্গাথাটে লক্ষ লোক স্নান করে? ( চৈন্ভা, 

আদি, ১) এবং বিগ্তা চঙ্চার জন্তেও এর খ্যাতি ছিল--“সরন্বতী দৃষ্টিপাতে সভে 

মহা দ্গ' ৷ শুধু বিদ্যা! নয়, ধনের প্রাচুষ্যও ছিল । কিন্ত বুন্দাবনদাস বলেছেন 
ধন্ধের প্রতি উদাসীন হওয়াব ফলে এই সমৃদ্ধি নিক্ষল প্রতিপন্ন হযেছিল। 

রম! দৃষ্টিপাতে সর্লোক স্থখে বসে 
ব্যর্থকাল যায় মাত্র ব্যবহার রসে। 

রুষ্ণ নাম ভক্তি শুন্য সকল স"সার 

প্রথম কলিতে হৈল ভবিষ্য আচার । 

ধর্ম কর্ম লোক সতে এই মাত্র জানে 

মঙ্গল চণ্ডীর গীতে করে জাগরণে। 
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দন্ত কবি বিষহবি পূজে কোন জনে 

পুর্ভলি কবযষে কেহে। দিযা বহুধনে | 

ধন নষ্ট কবে পুত্র কন্ঠাব বিভাষে 

এইমত জগতেব ব্যর্থ কাল যাঁষে। . চৈ, আদি, ১। 

মারে। বলেছেন-_ 

বাশুলী পূজষে কেহ নান! উপহাবে 

মদ্য মাংস দিয়! “কভ বক্ষ পূজা কবে। | ই 

স্পষ্টই প্রতীযমান হয সেকালে অপোবাণিক নান! দেবতাব পূজা নিয়শ্রেণীতৃক্ত 

নরনারীব মধ্য থেকে উদ্ভৃত হযে উচ্চতব বণে প্রবেশ লাভ কবেছিল । বাশুলীব 

পজ| বিশেষভাবে লক্ষণীয । কেননা রঞ্ণমঙ্গল কাবাপাবায 'আন্ততম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 

শীরুষ্ণকীর্নেব বচষিতা বড় চণ্তীদাসও নিজেকে খাসলীব সেবক বলেছেন । 

বাশুলী বা বালী বাগীশ্ববী কিংব। বিশালাক্গী গন । শাঁমটিব মলে ছিল একটি 

প্রাচীন হিন্দ, আধ্য বগীষ শন্ধ 'বান্টব।' বাব আথ বানি। ছুর্নাব অপব নাম 

কালরাত্রি। খাঁসলী ছিনেন দ্র্গাবত বগ্ডেদ “বাঁদিব কি্ব| অন্ধকাবের 

দেবী” (দ্রষ্টব্য [00180 [,10003510103, ]9]০9 81901) [02101017181 00 

এ শ্রীযুক্ত শ্্কুমাব .সনেষ প্রবন্ধ )। স্রিতখাণ প্রাচীন পঙ্গদেশে শক্ত" 

শান্ষিকতাব প্রসাব যে ব্যাপক ছিল ত নিঃদশষে মগ্চমান কর। চলে । 

শীরুঞ্ণকীকন কাবোব ধোও তান্িক প্রভাব বথেষ্ট পরিমাণে বিমান | 

ভঙ্গের প্রভাব ভিভকব কি আহিভকব সে-বিচাব শ্রগিত বেখে বলা চলে 

সেকালেব বৈষ্ণব সমাঁজ এই প্রভাব থেকে মক্ত ছিলেন না। শ্রীরীফ্কীর্তনে 

কুষ্ণকে বডাষি উপদেশ দিয়েছে 

স্স্তন মোভন আর দহন শোষণে 
উছাটিন বাণে ল'ম বাধাব পবাণে।  পুঃ ১০৫। 

তৎকালীন সমাজে এরকম 'অভিচাব-ক্রিযাব প্রতি আসক্তি ছিল বহুধাব্যাপ্ত। 

যোগক্রিয়াও প্রকৃতপক্ষে তান্ত্রিক আচারেব অন্তভূক্ত হযে পড়েছিল । রুষ্ণঃ 

য় একস্বানে বলেছেন-- 

অহোনিশি যোগ ধেআই 

মন পবন গগনে রহাই। 

শ$ 



মলকমলে কধিলে মধুপান 

এবে পাইঞা। আঙ্গে বর্গ গেআন। 

ইড়া পিঙগল। সুসমন। সন্ধি 

মন পবন তাত কৈল বন্দী । শ্রীরুষ্ণকীর্তন | 

বস্থত তান্ত্রিক মাচার-পদ্ধতি বাাঁলী সমাজে বে কতদুর বদ্ধমূল হয়েছিল গৌড়ীষ 
বৈষ্ণব ধর্ম নিজেই তার প্রমাণ । অন্যান্য বৈষ্ঞব মতের সঙ্গে গৌড়ীয মতের প্রধান 

পার্থক্য এই যে এতে রাধার,স্থ।ন খুব উচ্চে। এমন কি একথ বললেও অতুযুক্কি 

হবে ন| যে রাধার মাহাম্ময কষ্ধের চাইতে বেশি । তিনি যদি কৃষ্ণের শক্তি-স্বরূপা 

হয়ে থাকেন তাহিলে বলতে হয তাব মলে তন্গের প্রভাব দুঢভাবে ক্রিষাশীল। যে 

সহজিয়া মতের মধ্যে বৈষ্ণবধর্মের তশ্বাশ্রিত শাখাটি বিশেষভাবে পুষ্টি লাভ করে 

তার চ্চ। চৈতন্যের অনেককাল পর্ব থেকে চালু ছিল । পুর্ব বল। হয়েছে, “সহজ 

বৈষ্ণব” বায রামানন্দের দ্বারা স্বঘণ মভাপ্রতু প্রভাবিত হয়েছিলেন । সহজিয়া 

মতের প্রাবল্য চৈতন্যদেবের পরেও কি রকম ছিল নরহবি সরকার ঠাকুরের 

গৌর-ন1গর ভাব তাঁর উদাহরণ । 'এই সাজক প্রেমধন্শ অবশ্যই তন্ত্রের মূল 
থেকে প্রেরণা সংগ্রহ করেছিল ও বাংলাদেশে তাঁব বিস্তত চচ্চা ছিল বলে 

চৈতনা যখন প্রথম ধর্মমত প্রচাব কবতে শুক কবেন ল্পবুদ্ধি বাক্তিরা সন্দে 

করেছিল তিনি তান্ধিক ক্রিষাতে রপ। 

কেহে। বোলে আরে ভাই ম।দরা আনিষ। 

সভে রাত্রি কবি খাষ লোক লুকাইযা। 

কেহে! বোলে ভাল ছিল নিমাঞ্ি পণ্ডিত 

তারে কেন নারায়ণ কৈল হেন চিত। 

কেনো! বোলে অরে ভাই সব হেতু পাইল 

দ্বার দিষা৷ কীর্তনের সন্দভ“ জানিল। 

রান্বি কবি মন্ত্র পড়ি পঞ্চকন্যা আনে 

নানাবিধ দ্রবায আইসে তা সভার সনে । চৈ-ভা) মধ্য) ৮ 

প্রাক্-চৈতন্য যুগের সমাজে তান্ত্রিক বামপন্থী সন্গ্যাসীর প্রাচুরধ ঘটায় চৈতন্যের 

প্রতি সাধারণ মানুষের এজাতীয সন্দেহ অস্বাভাবিক ছিল না। এইসব 

৯ 



সঙ্প্যাসীদের দৃষ্টিভঙ্গী ও আদর্শ কি রকম ছিল চৈতন্যের জীবনেও একটি ঘটনায় 
তা বোধগম্য হয় । গঙ্গাতীরে ললিতপুর নামক স্থানে নিহঠানন্দ ও চৈতন্য এক 

গৃহস্থ সন্গ্যাসীর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন । 

০৪ 
2০5 

সন্গ্যাসী সন্তোষে করে বহু আশীর্বাদ 

ধন বংশ স্থবিবাহ হউ বিদ্যালাভ। 

প্রভু বোলে গোসাঞ্জি এ নহে আশীর্বাদ 

হেন বোলে তোরে হউ রুষ্ধের প্রসাদ । 

হাসিয়। সন্ধ্যাসী বোলে পূর্বে যে শুনিল 

সাক্ষাৎ তাহার আজি নিদান পাইল । 

ভালরে বলিতে লোকে ঠেঙ্গ! লইয়া ধাষ 

এ বিপ্রপুত্রের সেই মত ব্যবসায় । 
ধনবর দিল আমি পরম সন্তোষে 

কোথ। গেল উপকার আরো আমা দোষে । 

সন্নযাী বোলষে শুন ত্রাঙ্গণ কুমার 

কেনে তুমি আশীর্বাদ নিন্দিলে আমার । 

পথিবীছে জন্মিয়। যেনা কৈল বিলাস 

উত্তম কামিনী যার না শুইল পাশ। 

যার ধন নাতি তার জীবনে কি কাজ 

হেন ধন্বর দিতে পাও তুমি লাজ। 

হইল ব1 বিষ্ণু ভক্তি তোমার শরীরে 
ধন বিনা কি খাইবা বোল ত আমারে । চৈ-ভা, মধ্য, ১৯ 

সন্স্যাসীর উক্তি থেকে বোঝা যায় কেন সে যুগে বৈষয়িকতার অতি ব্যাঞ্জি ও 

সম্যাস আদর্শের অবনতি ঘটেছিল। অতঃপর বখন 

বামপন্থী সঙ্গ্যা্সী মদির! পান করে, 

নিত্যানন্দ প্রতি তাহ! কহে ঠারে ঠারে। 

তখন চৈতন্ত ও নিত্যানন্দ সে স্থান ত্যাগ করলেন। 

ফলতঃ ধর্মের আদর্শ অধোগামী হয়ে নিকৃষ্ট আচার-অনুষ্ঠান ও ভূত-প্রেতে 
বিশ্বাসে পর্যবসিত হয়েছিল । চৈতন্যের দেহে “বায়ু দেহ মান্দা” ঘটলে লোকে 

১, 



বলেছিল “দানব 'অধিষ্ঠান' ঘটেছে, “কেহ বোলে হৈল বুঝি ডাকিনীর কাম' 

( চৈ-ভা, আদি, ৮)। 

লোকে থে পূজা করতো তাও আধ্যাত্মিক প্রেরণায নয়, বিষয় বুদ্ধির 
চালনায়__- 

ধন বশ বাড়,ক করিষা কাম মনে 
মগ্ে মাংসে দানব পূজয়ে কোন জনে | চৈ-ভা, 'অন্ত্য, ৪। 

চৈতন্যদেৰ নিজেও বহুবার এরকম দৃষ্টিভল্গিকে পরিহাস কবেছেন। 

প্রভু বোলে শ্রীধর তুমি যে অন্তক্ষণ 
হরি হরি বোল তবেদছুঃথ কি কারণ । 

লঙ্গমীকান্ত সেবন করিযা কেন তুমি 
অন্নবস্ত্রে দুঃখ পাও কহ দেখি শুনি । 

শ্রীধব বোলেন উপবাস ত না করি। 

ছোট হউ বড় হউ বস্স দেখ পরি । 

প্রভু বোলে দেখিলাউ গাঁঠি দশ ঠাঞ্জি 

ঘরে বোলে এই দেখিতেছি খড় নাঞ্ি। 

দেখ এই চত্তী বিষহরিবে পজিষা 

কেনা ঘরে খায় পরে সব নাগরিষা | চৈ-21, আদি, ৮। 

এই সব শাক্ত সন্াসী ব্যতীত অন্য উল্লেখযোগ্য সম্প্রদায় ছিলেন শৈব 

সাধকেরা । ব্য" মহাপ্রভু এদের দেখে একদা ভাবাবিষ্ট ভযেছিলেন-- 

একদিন আসি এক শিবেব গারন 

ডমরু বাজাষ গাষ শিবের কন । 

মাইল কবিতে ভিক্ষা শিবের মন্দিরে 

গাইয়া শিবের গীত বেড়ি নৃত্য করে। 

শস্করের গুণ শুনি প্রভু বিশ্বস্ত 
২ইলা। শঙ্কর মুত্তি দিব্য জটাঁধর । চৈ-ভা, মধা, ৮। 

শৈব সাধকদের বেশভূষ। খানিকট। অন্কমিত হয় এই শ্লোক থেকে-- 

রুদ্রাঙ্গ বিড়াল অক্ষ স্বর্ণ রজতে 

বান্ধিয়া ধরিলা কণ্ঠে মহেশের প্রীতে | চৈ-ভ, অস্ত্য, ৫ | 

তাঁছাড়। জনমানস থেকে বৌদ্ধ-নাথপন্থী চিন্বাঁধারাও যে সম্পূর্ণ মুছে যায়নি তার 

শত 



নিদর্শন স্বরূপ বলা যাঁয় চৈতন্যের নিন্দুকেরা বলতেন-- 

'আমি ব্রহ্ম আমাতেই বৈসে নিরঞ্জন 

দাস প্রভু ভেদ বা করেন কি কারণ । চৈ-ভা, আঁদি১১১। 
বং 

আপন শরীর মাঝে আছে নিরঞ্জন 

ঘরে হারাইয়! ধন চায় গিযা বন। টৈ-ভা, মধ্য, ৮ 

কিন্ধ চৈতন্য-পন্থ। সম্ভবত সর্বাধিক বাধা পেষেছিল অন্যতর চিস্তা পদ্ধতির 

কাছে। ৰ 
কেহ বোলে জ্ঞানযোগ এড়িয়। বিচার 

উদ্ধতের প্রায় নৃত্য এ কোন ব্যভার ৷ চৈ-ড1, আর্দি, ৭। 

সেই যুগে জ্ঞানযোগ প্রবল ছিল । এমন কি চেতন্ত ভক্তরাও সকলে এখ 

হাত থেকে মুক্ত ছিলেন না । ন্বয়" অদ্বৈত মধ্যে একবার জ্ঞানযোগে ব্যাখ্যা 

শুরু করায় মহাপ্রভুর দ্বারা প্রহ্গত হয়েছিলেন ( চৈভ|, মধ্য, ১৯ )। মোটকথা 

সেই যগ ছিল শিক্ষা ও ধনগর্কে দৃপ্ত, কিন্ ভক্তিলেশহীন । চৈতনোর জন্ম- 

পুর্ব নবদ্বীপের বর্ণনা করে 907993% লিখেছেন, সেই যুগ পরিবেশ ছিল 
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মত সত্য। সাধারণ লোকে পুণ্যকর্্ম বলতে কি বুঝতো। ভাব আভাস পাই 

শীরুষ্ণকীর্তনে রাধার থেদোক্তিতে-_ 

কেন। কুশ ক্ষেত্রে বিধি বর্তে কৈল দান 

কাহার ফলিল পুক্ষর পুণ্য সিনান। 
কাহাকে মিলিল আজি অষ্ট মহাঁসিধী 

কারে হাথে হাথে নিঅ। বিধি দিল নির্ধী | 

কেনা কেদার শির পরসিল কবরে 

কেন! তপ তপিল বদরী বটেশ্বরে । 

কে গাঅ তেজিল গঙ্গা সঙ্গত সাঁগবে 

যা লআ'1 কুঞ্জে কুঞ্জে বুলে গদাধরে । পু» ৮৫ | 

ধর্মের এরূপ অবনতির কালে বহু ভণ্ড তপস্বীর মাবিভ্শবে বিস্মিত হবার 

কিছু নেই। সমগ্র চৈতগ্কভাগবতটি এজানীষ ছগ্সবেশী সাধকের নিন্দায় 
আকীর্ণ। ধর্শের নামে প্রতারণ| সব যুগেই চলে, সে ষুগে তা কিছু বেড়েছিল 

১ 



বলে মনে ভম। ষেকটি উদাহরণ দেওষা েতে পারে । চৈতন্ধ ভাগবতে 
পাই-- 

উদর ভবণ লাগি পাপিষ্ঠ সকলে 

বদুনাথ করি আপনারে কেহ বোলে । 

কোন্ পাপী সব ছাড়ি রুষ্ণ সংকীর্ভন 

মাঁপনারে গাওযাষ বলিষ। নারাষণ | 

দেখিতেছি দিনে তিন অবস্থা যাভাঁব 

কোন লাজে আপনারে গাওযাষ সে ছাব। 

বাটে আর এক মহ। বক্গদৈত্য আছে 

মন্তরে রাক্ষস বিপ্র কাচ মাত্র কাচে। 

সে পাপিষ্ঠ আপনারে বোলাষ গোপাল 

মতএব তারে সভে বোলেন শগাল । চৈ-ভ।১, মাছি, ০ | 

জযানন্দেব চৈতন্য মঙ্জলেও 'এবকম উক্তি আছে- 

কোন দেবালযষে কেহ সেই বৃত্তি কবি 

পবিবাব পুষিবেক বৈষ্ববপ ধবি। 

দঁ 

নান। অলঙ্কারে কেহ দিবা পবিচ্ছদে 

দোলাএ ঘোড়াএ জাব মহাক্ত সপদে। 

মহাপ্রভু সম্ভবত এই কারণে একবার সনাতনকে বলেছিলেন-_ 
তিন মুদ্রাব ভোট গায় মাপুকুরী গাস 

ধর্মহানি হয লোকে করে উপহাস । চৈ-্চ, মধ্য, ২০। 

ভোট মানে ভোট কন্ধল। 

লোঁকেব অজ্ঞতা ও কুসংস্কার ধর্মের এই 'অগৌরবের জন্য বহুলাংশে দায়ী । 

কোনো কোনে ক্ষেত্রে লৌকিক কুসংস্কাব হাশ্তকর পবিস্থিতিব শ্ৃষ্টি কবতো, 

যেমন-__ 

একদিন মথুরাব লোক প্রাতঃকালে 

বন্দাবন হইতে আইসে করি কোলাহলে। 
৬ 90৩ শি 
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লোকে কহে কৃষ্ণ প্রকট কালিদহ জলে 

কালিদহে নুত্য করে ফণি রত্ব জলে । 

ক ঙ এ 

প্রাতঃকালে ভব্য লোক প্রতু স্থানে আইল 

রুষ্ণ দেখি আইল গ্রতু তাহারে পুছিল। 

লোকে কহে রাত্রে কৈবর্ভ নৌকায় চড়িয়। 

কাঁলিদহে মতন্য মারে দেউটি জালিয়া । 

দূর হৈতে তাহা দেখি লোকের হয় ভ্রম 
কালিয় শরীরে রু্ণ করেন নর্তন । চৈশ্চ, মধ্য, ১৮। 

মহাপ্রভু যে আন্দোলন শুরু করেন তাতে ধর্মকে এই নিন্দিত অবস্তা থেকে 

উদ্ধার করবার জন্য চেষ্টা করা হয়েছিল। স্বভাবতই ত। প্রথম "অবস্থায় 

অধিকাংশ ব্যক্তির মনঃপৃত হয়নি। রুষ্ণদাস কবিরাজ স্বীকার করেছেন 
মহাপ্রভুর ঈশ্বরত্বে সকলে নিঃসন্দেহ ছিল না। 

শান লোকাতীত যেই যেই ভাব হয় 

ইতর লোকের তাতে না হয় নিশ্চয় | চৈ-চ, অন্ত২, ১৪ । 

ভক্তি বাদ তথন প্রান্ন বজ্জিত হয়েছিল সমাজ থেকে । 

অতি বড় স্থুকৃতী সেক্নানের সময় 

গোবিন্দ পুগুরীকাক্ষ নাম উচ্চারয । চৈ-ভা, আদি, ২। 

চৈতন্ত এ অবস্থার প্রতিরোধে সচেষ্ট হয়েছিলেন। ফলে ণম্তাসী হইয়া মগ্য 

পিয়ে স্ত্রীঙ্গ আচার; ( চৈন্ভ1, মধ্য, ১৯) এমন ব্যক্তিরাই শুধু নয়" বহু সম্থাস্ত 

সজ্জনও চৈতন্ত প্রবন্তিত মতকে বিদ্রুপ করেছেন । বুন্দাবনদাসের বর্ণনানযাষী 

এর প্রায়শঃ: বলতেন 

এবামুনগুল৷ রাজ্য করিবেক নাশ 

ইহা! সভা! হৈতে হৈব ছুতিক্ষ প্রকাশ । 
এ বামুনগুল! সব মাগিয়ী খাইতে 

ভাববকীর্তন করি নানা ছল। পাতে । 

ঁ ধা রর 

কেহ বোলে যদি ধান্তে কিছু মুল্য চড়ে 

তবে এগুলারে ধরি কিলাইমু ঘাড়ে। চৈণ্ভা, আদি, ১১। 
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কেহ বোলে কালি হউ যাইব দেয়ানে 

কাঁকালি বান্ধিষ! সব নিব জনে জনে । 

যেন। ছিল রাজ্য দেশে আনিঞা কীর্তন 

দুতিক্ষ হৈল সব গেল চিরস্তন ৷ 

দেখে হরিলেক বুষ্টি জানিল নিশ্চষ 

ধান্ মরি গেল কডি উৎপন্ন না হয়। এর, মধ্য, ৮। 

কেহ বোলে কলিবুণে কিসে বৈষ্ণব 

খত দেখ হেব পেউটপোষা গলা সব । 

কেহ বোলে এগুলাবে বান্ধি হাত পায় 

জলে ফেলি জীষে বদি তবে ধন্য গায। এ, মধ্য, ২৩। 

চেতন্য তা আজীবন সাধনাব দ্বাবা এহ বিরূপতা অনেকটা জয় খরতে 

পেবেছিলেন । পন্মেব প্রা মাচাবাদি দবীভৃত কবে তিনি মভত্তম আদর্শের 

প্রতিষ্ঠ। করেছিলেন বাব মুলমন্ত্রা ছল-- 

বিগ্ভাধন প্রতিষ্ঠা কিছু নাহি করে 

বৈষ্বেব প্রসাঁদে সে ভক্তি ফল ধরে। 

সে যুগে একজন ভক্ত বৈষ্ণবেব জীবনে বুন্দাবন যাত্রা থে কতদূর কামনার বিষয় 

ছিল তাব পবিচষ নবোত্তম দাসেব নিচেব পদটিতে পাই 

হবি হবি আব কি এমন দশা হৈব। 

এ ভব সংসাঁব ত্যঙি' পবম আনন্দে মজি 

আব কবে ব্রঅভূমে যাহব। 

ক ও ০ 

কবে গোবধ ন গিবি দেখিব নয়ান ভবি 

বাধা কুণ্ডে কবে হৈব বাস। 

ভ্রমিতে ভ্রমিতে কবে এ দেহ পতন হবে 

আশ। কবে নরোওম দাস । 

কিন্তু চৈতন্য প্রবন্ডতিত এই আন্দোলনের তীব্রত। কতকাল স্থায়ী হসেছিল 

বল। দুষ্ষব। চৈতন্যেব মৃত্যু অব্যবহিত গবেই বেষ্ণব সম্প্রদায়ে ভাঙন খরার 

ইঙ্গিত পাই | বুন্দাবন দাস খণছেন-_ 
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নিত্যানন্দ অদ্বৈত অভেদ প্রেম জান 

এই অবতারে জানে সেই ভাগাবান | 

যে কিছু কলহ লীলা দেখহ দোহার 

সে সব অনিস্ত্যরঙ্গ ঈশ্বর বাভার । 

এ দুই প্রীতি থেন অনন্ত শঙ্কর 

দুই কৃষ্ণ চৈতন্যের প্রিয় কলেবর । 

যে ন। বুঝি দোহার কলহপক্ষ ধরে 

এক বন্দে আর নিন্দে সেই জন মরে । ?চ-ভ1১ মধ্য, ৬। 

ফঁ সং ক 

বৈষ্ণবে বৈষ্ণবে যে দেখহ গালাগালি 

পরমার্থে নহে ইথে কৃষ্ণ কুতৃহলী । 

সত্যভাম। রুঝ্সিনীরে গালাগালি হেন 

পরমার্থে এক তা না দেখি ভিন্ন হেন। এ, অন্ত্য, ৪ 

তবু বঘতই বিভেদ থাকুক বৈষ্ণবধন্মের শুভপ্রভাধ একান্ত ব্যর্থ হয়নি । 

চৈতন্যদেবের ব্যক্তিত্বের প্রভাবে দেশ থেকে মছ্যপানাদি অনেক কুপ্রথ! দুর 

হয়েছিল । আচার্ষ যছুনাথ সরকার বলেছেন, 11019 19 009 0০0599 091 

1115 102 70858 10 ৬৪191092190 (81500 0 89091, ৮০1 [1 

ঢ, 2209) । 

জাতিভেদ 

চৈতন্যদেব কি সচেতন ভাবে জাঁতিভেদ প্রথার বিরোধিত। করেছিলেন ? 

চৈতন্য-জীবনী বিচার করলে এ মত গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় না । একথ। 

সত্য যে তৎকালীন বৈষ্ণব সমাজে জাতিভেদ প্রথার কড়াকড়ি কিছুটা হাস 

পেয়েছিল । বুন্দাবনদাস লিখেছেন-_ 

বে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের জাতিবুদ্ধি করে 
জন্ম জল্ম,অধম যোনিতে ডুবি মরে । চৈ-ভা, মধ্য, ২০। 

তাহলেও বৈষ্ণব সমাজে এ উদার আদর্শ দীর্ঘ স্থায়ী হয়নি । মহাপ্রতু হরিতক্তি 

পরার়ণ চণ্ডালকে দ্বিজশ্রেষ্ঠ বলেছেন । কিন্তু সমগ্রভাবে সমাজে জাতিভেদ 
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প্রথাকে আঘাত করা তার লক্ষ্য ছিল কিন। সন্দেহের বিষয় । যেমন বুদ্ধদেখ 

তেমনি মহাপ্রভু সঙ্বন্ধেও বলা যায় সামাজিক প্রথাসমূহের পরিবত'ন তাদের 

প্রবতিত আন্দোলনের গৌণফল মা । মুখ্যত তার! ব্যক্তিমানবের মুক্তির পথ 

খু'জেছিলেন। মধ্যবুগে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে বে সকল মরমী সাধকের 
আবিভ'াব হয়েছিল তাদের প্রায় সকলেই উদার ধন্মনৈতিক আদর্শ প্রচারের 

দ্বার জাতিভেদের মূল কিছুটা শিথিলিত করতে সঙ্গম হন। কিন্ত মহাপ্রভু 

জাতিভেদ প্রথা € বর্ণাশ্রমধন্মকে আক্রমণ করেননি । স্মরণ গাঁথ। কব, 
চৈতন্তের কাছে সাধ্যসাধনতত্ব নিণয কালে রায় রামানন্দ শ্বধশ্মাতরণে বিষণুভক্তি 

হয় একথ| লে নিচের প্লোকটি শোনান-- 

বর্ণাশ্রমাচারবত। পুরুষেণ পরঃ পুমান্। 

বিষ্রারাধ্যতে পন্থা নান্তস্ত তোষ-কারণম্ ॥ 

ঈশান নাগর “অদ্বৈত প্রকাশে বলেছেন যে তিনি একবার উপখাত ত্যাগ 

কণায় নহাপ্রভ স্ব" তাকে পুনরাঘ উপবীত দিয়ে বলেছিলেন “যতেম্থত্র 

চিত্তশুদ্ধিত1” । 

হিন্দু মুসলমান 
ষোড়শ সপ্তদশ শতকেও হিন্দু-মুসলমানে যথেষ্ট বৈরিতা৷ ছিল। অবশ্ঠ 

বিরোধের প্রাথমিক তীব্রত। আর ততটা ছিল না। বিগ্ভাপতি তার কীতিলতা 

কাব্যে যেমন বলেছেন 

গোবস্তন বধে দোস ন মানথি 

পরপুরনারি বন্দ কএ আনথি। 

হস হরখে ক হাস হজহি' 

তরুণ তুরক বাচা সএ সহসহি | 

গে বাহ্গণ বধে কোন দোষ দেখে না, তারা পরের পুরনারীকে বন্দী করে 

আনে, আন্রহাসি হেসে আনন্দে কথা কইতে কইতে তরুণ তুর্কারা চলে বায়”__ 
এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছিল ইতিমধ্যে । ইলিয়াস সাহী বংশ দেশে স্থায়ী 

রীজশক্তির পন্তন করায় শাস্তি ফিরে এসেছিল ও অনেক মুসলমান নূপতি ও 

তাদের অমাত্যের! হিন্দ কবিদের কাব্য পাঠে আগ্রহ প্রদর্শন কবেছিলেন। 

কিন্ত বিজয়ী ও বিজিতের ব্যবধান তাতে বিশেষ কমেনি । মুসলিম সম্প্রাদাযে 
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হিন্দুর প্রতি খ্বণা নিশ্চই বিদ্যমান ছিল, না হলে হরিদাসকে তার শ্বজাতিবুন্দ 

বলতেন না 

কতভাগ্যে দেখ তুৰি হৈয়াহ যবন 

তবে কেনে হিন্দুর আচারে দেহ মন | চৈ-ভী, আদি*১১। 

এমন কি হোসেন শাহাও হিন্দুরনির্ধাতনের অপবাদ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন ন! | 

থে হুসেন সাহ। সব্ধ্ব উড়িয়ার দেশে 

দেবমূতি ভাঙ্গিলেক দেউল বিশেষে । চৈ-ভী অন্ত্য, ৪ । 
অবশ্ঠ শাসকের! সবসময় ঘে ইচ্ছা! করে অত্যাচার করতেন তা নয়, কখনো 
কখনে। পাকে চক্রে করতে বাধ্য হতেন । চৈতন্য চরিতামুতে (মধ্য, ২৫) 

হুসেন শাহ সম্বন্ধে একটি গল্প আছে। হুসেন খা সৈয়দ প্রথম জীবনে “গৌড় 
অধিকারী” স্ুবুদ্ধি পাযের অধীনে কর্মচারী ছিলেন। কোনো সময়ে তার 

কাজে ছিদ্রে পেয়ে সুবুদ্ধি রায় তাকে চাবুক মেরেছিলেন। পরে হুসেন খা 

রাজ। হয়ে “মুবুদ্ধি রাষেরে তিহ্ঠো বহু বাড়াইল” ! কিন্তু হুসেন শাহের গঙ্রী 

তার দেহে আঘাত চিহ্ন দেখে তাকে বললেন স্ুবুদ্ধি রায়ের প্রাণ নিতে। 

রাজা কছে আমার পোষ্টা রায় হয় পিতা” । তবু স্ত্রীর প্ররোচনায় তিনি বাধ্য 

হয়ে সুবুদ্ধি রাষের জাতিনাশের সঙ্কল্প করলেন, “করোযাব পানি তার মুখে 

দেয়াইল।' ৷ স্ুবুদ্ধি রায় বিষষ ত্যাগ করে বারাণসী ধামে চলে বান। 

পণ্ডিতের! তাকে উপদেশ দিলেন_-তগ্ত বত খাঞ্। ছাড় প্রাণ। শুধু মহাপ্রভু 
বললেন “ণিরস্তন কৃষ্ণনীম কর নংকীর্তন? । 

হুসেন শাছের মতো উদারহৃদয় নৃপতি সবকালেই বিবল। সাধারণ মুসলমান 

শাসকেরা ও তাদের অনুচরবৃন্দ নিম্মম অত্যাচারের দ্বারা দেশময় আতঙ্ক 

ছড়িয়েছিলেন ৷ নির্যাতনের ফলে হিন্দুর। কিভাবে দেশত্যাগী হতেন তার 

একটি জীবন্ত বর্ণনা আছে চৈতন্য ভাগবতে (মধ্য, ৯)। মহাপ্রভু একদিন 

তার পূর্ববজীবন বৃত্তান্ত বলতে গাললেন । 

গঙ্গার্দাসে দেখি বোলে তোর মনে জ্ধাগে 

রাজভয়ে পলাইস যবে নিশাভাগে । 

সর্বপরিকর সনে আসি খেষাঘাটে 

কোথাহ নাহিক নৌক! পড়িল। সঙ্কটে । 
রাত্রি শেষ হইল তুমি নৌক। ন পাইয়! 



কান্দিতে লাগিল! অতি দুঃখিত হইয়া । 

মোর আগে ঘবনে স্পশিবে পরিবার 

গাঙ্গে প্রবেশিতে মন হইল তৌমার | 

তবে আমি নৌকা নিয়! খেয়ারির রূপে 

গঙ্গায় বাহিয়া যাই তোমার সমীপে । 

তবে নৌকা দেখি তুমি সন্তোষ হইলা 
অতিশয় প্রীত করি কহিতে লাগিলা | 

অরে'ভাই আমারে রাখহ এইবার 

জাতি প্রাণ ধন দেহ সকলি তোমার । 

রক্ষা কর পরিকর সঙ্গে কব পার 

এক তঙ্ক। এক জোড় বগ্র সে তোমার । 

চৈতন্য চরিতামূতেও এ রকম ছুটি বিবরণ পাই 
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দক্গ্যবুত্তি কবে রামচন্দ্র রাজায় না দেষ কর 

ক্রুদ্ধ হঞা! শ্লেচ্ছ উজির আইল তার ঘর । 

আসি সেই ছূর্গামণ্ডপে বাসা কৈল 

অবধ্য বধ করি ঘবে মাংস বাঁধি খাইল । 

স্ত্ীপুত্র সহিত রামচন্দ্ররে বান্ধিয! 

তার ঘর গ্রাম লুঠে তিনদিন রহিয়। | 

সেই ঘরে তিনদিন অবধ্য রন্ধন 

আর দিন সবা লঞ্। করিল গমন । 

জাতি ধন মানের সব নট হৈল 

বছদদিন পর্যস্ত গ্রাম উজার করিল । অন্ত্য, ৩। 

অন্নকৃূট নাম গ্রামে গোপালের স্থিতি 

রাজপুত লোকের সেই গ্রামেতে বসতি । 

একজন আসি রাত্রে গ্রামীকে বলিল 
তোমার গ্রাম মারিতে তুড়.কধারী সাজিল। 
আজ রাত্রে পালাও গ্রামে না রহ একজন 

ঠাকুর লইয়! ভাগ কাল আসিবে যবন। মধ্য ১৮। 



এসমস্ত কারণে একশ্রেণীর লোক চৈতন্তদেবের ধন্মান্দোলনকে সুনজরে দেখেন 

নি। তাদের আশঙ্কা ছিল চৈতন্তের কার্যাবলীতে শাসকের! কষ্ট হলে সমগ্র 

হিন্দু সা'জকে তার ফলভোগ করতে হবে। চৈতন্যভাগবতে বলা হয়েছে-_ 

চাবি ভাই শ্রীবাস মিলিয়া নিজ ঘরে 

নিশ! হৈলে হরি নাম গায় উচ্চস্বরে । 
শুনিঞা পাষণ্ডী বোলে হইল প্রমাদ 
এ ব্রাহ্মণ করিবেক গ্রামের উৎসাদ। 

মহাতীত্র নরপতি যবন ইহার 
এ আখ্যান শুনিলে প্রমাদ নদীয়ার | 

কেহ বোলে এ বামনে এই গ্রাম হৈতে 

ঘর ভাঙ্গি ঘুচাই ফেলাই নিঞা স্রোতে । 
এ বামনে ঘুচাইল গ্রামের মঙ্গল 
অন্যথ! যবনে গ্রাম করিবে কবল । আদি, ২। 

এবং কেহ বোলে আরে ভাই পড়িল গ্রমাদ 

শ্রীবাসের বাঁদে হল দেশের উৎসাদ । 

আজি মুগ দেয়ানে শুনিলু' সব কথা 

রাজার আঙ্ঞায় ছুই নাও আইসে তথ! । 
শুনিলেক নদীয়ায় কীর্তন বিশেষ 

ধরিয়া নিবারে হৈল রাজার আদেশ । 
যেতে দিকে পলাইব শ্রীবাস পণ্ডিত 

আম। সভা। লৈষা সর্বনাশ উপস্থিত । 

তখনে বলিলু' মুঞ্ডি হৈয়া মুখর 

শ্রীবাসের ঘর ফেলি গাঙ্গের ভিতর । 

তথনে না কৈলে ইহা! পরিহাস জ্ঞানে 

সর্ধনাশ হয় এবে দেখ বিগ্মান । মধ্য, ২। 

তাহলেও হিন্দুর স্বাধীনতা সম্পূর্ণ অপহৃত হয়েছিল ভাববার সঙ্গত কারণ নেই। 
হিন্দুদের নিব্বিচারে কণ্ঠরোধ করা হলে চৈতন্য বলতে পারতেন না 

সন্ধ্যাতে দিউটি সবে জাল ঘরে ঘরে 
দেখি কোন্ কাজি আসি মোরে মানা করে । চৈ-চ, আদি, ১৭। 
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আর কাঁজিও এরপর তাকে বলতেন না_- 

গ্রাম সম্বন্ধে চক্রবর্তী হয় মোর চাঁচা 
দেহ সম্বন্ধ হইতে হয় গ্রাম সম্বন্ধ সাঁচ1। 

তাছাঁড়। চৈতন্যদেবের ব্যক্তিত্বও দুইসম্প্রদায়ের সম্পর্ক সহজতর করে এনেছিল । 

চৈতন্য চৰিতামূতে একজন মুসলমান শাসকের কথা পাচ্ছি-_ 

মগ্যপ যবন রাজার আগে অধিকার 

তার ভয়ে পথে কেহ নারে চলিবার। 

পিছলদা পর্য্যন্ত সব তার অধিকার 

তার ভয়ে নদী কেহ হৈতে নারে পার। 

তারও চিত্ত পরিবন্তিত হলো মহাপ্রভৃকে দেখে, তখন 
জলদন্ট্য ভয়ে সেই যবন চলিল 
দশ নৌকা ভরি বহু সৈন্য সঙ্গে নিল। 

মন্ত্রেশখ্বর মহানদী পার করাইল 

পিছলদা পর্যন্ত সেই যবন আইল | চৈ-চ, মধ্য, ১৬। 

আর একজন মুসলমান কবি, লাল মামুদঃ লিখে গেছেন--কত লোহার মামুষ 

সোনা হল গৌর অবতারে । 

রাজশক্তি? অরাজকতা 

শ্রীকৃষ্ণকীর্ভন কাব্যে বনুস্থলে রাঁজাকে অত্যাচারী ও নিদয়রূপে চিত্রিত 

কর। হয়েছে । রাধা কৃষ্ণকে বলেছেন-_ 

এবে রাজা ধনের কাতর 

চাহে যবে ছুধে দিবো কর। পৃ, ১৯। 

রাজা বড় খরতর নাহি শুণ কথ! 

লঘু নটক পাইলে কাটে তার মাথা । পৃ, ২৮। 
রাজ। খরতর পাটে আতি ছুরুবার 

তাক মোর বড় ভয় এড় একবার । পৃ» ৫০। 

এসব মন্তব্য থেকে প্রতিভাত হয় রাজশক্তি । জনসাধারণের মনে ভয় ও বিতৃষ্ণ 

জীঁগাতে।। অনেকে বলতে পারেন, রাধিকার মন্তব্য এক পৌরাণিক রাজার 
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উদ্দেশ্টে মাত্র এবং তিনি স্বয়ং কংস। কিন্তু বড়, চণ্তীদাদের সমসাময়িক 
কালের এ্রতিহাসিক পটভূমিকায় বিচার করলে এই সব উক্তির পেছনে যে 
বাস্তব অভিজ্ঞতা নিহিত ছিল তা৷ বোঝা যায়। মুসলিম বিজয়ের পর থেকে 

মুঘল শাসন প্রবর্তনের পূর্বব পর্য্স্ত বাংলা! দেশে কোনো! স্থায়ী শান্তি ছিল ন|। 
একের পর এক রাজবংশের অভ্যুত্থান ঘটছিল এবং অতি সামান্য কাল শাসন 

করেই তার! বিলুপ্ত হতেন। রাজপ্রাসাদ সমূহ ছিল চক্রান্ত, নারকীয় 
সম্ভোগ এবং মৃত্যুর বিভীষিকায় পূর্ণ । স্বভাবত, ধার! সিংহাসন অধিকার 

করতেন, অত্যাচার, লুঠন ও সন্ত্রাসের দ্বারা তাকে টিকিয়ে রাখবার চেষ্টা 
করতে হতে তাদের | দেশের এই অবস্থায় রাধার পূর্বোদ্ধত উক্তি সমূহকে 

রাজশক্তির যথার্থ পরিচয় হিসাবে গ্রহণ করতে বাঁধ। নেই । 
রাজা শাসন করতেন তার কর্মচারী মারফৎ। খাজনা আদায় করতেন 

জমিদারের। । খাজন। বাহকর্দের অধ্যক্ষের নাম ছিল “আবিঙ্গ। প্রধান” । 

গোপাল চক্রবর্তী নামে এক ব্রাঙ্মণ-_ 

মজুমদারের ঘরে সেই আরিঙ্গ! প্রধান । চৈ-চ, অন্ত্য, ৩। 
এই সকল রাজকর্মচারী ও জমিদারের অনুচরবুন্দ যে কতদূর অত্যাচারী হতেন 
মুকুন্দরামের আত্মপরিচয়াত্মক অংশটি তার স্থন্দর নিদর্শন । রাজ কি ভাবে 

শাস্তি দিতেন নিচের উপমাটিতে তার উল্লেখ আছে, 

দণ্যজনে রাজ! যেন নদীতে চুবায। চৈ-্চ, মধ্য, ২০। 
বলাবাহুল্য এটি সাধারণ শান্তির নমুনা, অন্যবিধ শাস্তি ছিল আরে ভযঙ্কর | 

কেবল প্রজ। সাধারণ নয়, মাঝে মাঝে উচ্চপদস্থ কর্মচারীরাও বিপন্ন হয়ে শান্তি 

ভোগ করতেন। রায় রামানন্দের ভ্রাতা গোপীনাথ পট্রনায়ক পর্যস্ত একবার 

এরকম শাস্তি ভোগ করেছিলেন । 

একদিন লোক আসি প্রতৃরে নিবেদিল 

গোগীনাথে বড় জান। চাঙ্গে চড়াইল। 
তাল খড়গ পাতি উপরে ভারি দেবে 

প্রভূ রক্ষা করেন যবে তবে নিত্তারিবে । 

রাজ। গ্রতাপরুদ্্র দেব একথা জানতেন ন। | পরে শুনে বললেন-_ 

রাজ। কহে আমি তারে ছুঃথ নাহি দিয়ে 

চাঙ্গে চড়া খড়গে ডারা আমি না জানিয়ে। 
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পুরুষোত্তম জানারে তিহ কৈল পরিহাস 

সেই জানা মিথ্য। তারে দেখাইল ত্রাস । চৈ-চ, অস্ত্য ৯। 

কোনো উচ্চপদস্থ রাজকন্দ্চারী কর্ম ত্যাগ করলে সেটাও অপরাধ বলে গণ্য 

হতো, রূপসনাতনের কাহিনীতে তা প্রমাণিত হয়। মহাপ্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ 

হবার পর “দুই ভাই বিষয়ত্যাগের উপায় স্থজিল” । কিন্তু তার। জানতেন 

চাকুরী ত্যাগ করলেও সহজে নিষ্কৃতি পাবেন না, শান্তি থেকে পরিত্রাণ 

লাভের জন্য “দগুবন্ধ' দিতে হবে। রূপ তখন নৌকা ভরে ধন নিয়ে গৃহে 

গেলেন । 

ব্রাহ্মণ বৈষণবে দিল তার অর্ধধনে 

এক চৌঠি ধন দিল কুটুম্ব ভরণে। 
দণ্ডবন্ধ লাগি চৌঠি সঞ্চর করিল 

ভাল ভাল বিপ্রস্থানে স্থাপ্য রাখিল। 

গোৌড়ে রাখিল মুদ্রা দশ হাজারে 

সনাতন ব্যয় করে রহি মুদি ঘরে । চৈ-চ, মধ্য, ১৯। 

সনাতনকে বন্দী করা হয়েছিল । কিন্তু যেমন একালে তেমনি সেকালেও ঘুষ 

দিযে আইনের বিধান এড়ানো দুর্ধহ ছিলনা । সনাতন মুসলমান কার” 

রক্ষককে বললেন 

পূর্বে আমি তোমার করিয়াছি উপকার 

তুমি আমা ছাড়ি কর তার প্রত্যুপকার। 

পাচ সহত্ত মুদ্রা দিব করে অঙ্গীকার 

পুণ্য অর্থ ছুই লাভ হইবে তোমার । 
তবে সেই যবন কহে শুন মহাশয় 

তোমারে ছাড়িয়ে কিন্ত করি রাজ ভয়। 

সনাতন কহে তুমি না কর রাজ ভয় 

দক্ষিণ গিয়াছে যদি নেউটি আইসয় | 

তাহাকে কহিও সেই বাহ্ কৃত্যে গেল 

গঙ্গার নিকটে গঙ্গ। দেখি ঝাপ দিল। 

অনেক দেখিল তার লাগি না পাইল 

দাড়ুক সহিত ডুবি কাহা বহি গেল। 

৮৫ 



কিছু ভয় নাহি আমি এদেশে না রব 

দরবেশ হঞ1 আমি মক্কায় যাইফ। 
তথাপি যবন মন প্রসন্ন না দেখিল 

সাত হাজার মুদ্রা তার আগে রাশি কৈল। 
লোভ হইল যবনের মুদ্রা দেখিয়! 

রাত্রে গঙ্গা পার কৈল ফ্াড়ক1 কাটিয়! ৷ চৈশ্চ, মধ্য,২০ । 
[ দাড়ক। অর্থ বেড়ি ] 

দেশের শাসনতন্ত্রে অব্যবস্থার ফলে অনেক' নিগ্রহ ভোগ করতে হতে। 

জনসাধারণকে ৷ দুই বাজাধ বিরোধ থাকলে একদেশ থেকে আরেক দেশে 

ষাত্রা হতো বিপজ্জনক । মহাপ্রভু নীপাচল যাত্রার অভিপ্রায় প্রকাশ করলে 

ভক্তগণ তাকে বললেন-_ 

তথাপিহ হইয়াছে দুর্ঘট সময় 

সে রাজ্যে এখন কেহে। পথ নাহি বয়। 

ছুই রাঁজায় হইয়াছে অত্যন্ত বিবাদ 

মহাঁযুদ্ধ স্থানে স্থানে পরম প্রমাদ । চৈ-ভাঁ, অভ্ত্য, ২। 

পথে রামচন্ত্র খাও তাঁকে একথা বলেছিলেন-- 

সবে প্রভূ হইয়াছে বিষম সময় 

সেদেশে এদেশে কেহ পথ নাহি বয়। 

রাজার! ত্রিশূল পুঁতিয়াছে স্থানে স্থানে 

পথিক পাইলে যাস্থ বলি লয় প্রাণে । প্র, অন্ত্য, ২। 

লোকে তীর্ঘযাত্রা করতে বেরোলেও নিরাপদ বোধ করতো না। সঙ্গে 

লোকজন বেশি থাকলে অনেক সময় শাসকের! ত1 সন্দেহের চোখে দেখতেন । 

রামকেলি গ্রামে র্ূপ-সনাতন চৈতন্যদেবকে এই বলে অন্তুরোধ করেছিলেন__ 

ইহ! হইতে চল প্রভু ইহ! নাহি কাজ 
পি তোমারে ভক্তি করে গৌড়রাজ। 
তথাপি যবন জাতি ন। করি প্রতীতি 

তীর্থ যাত্রায় এত সংঘট, ভালে নহে রীতি । চৈ-চ,মধ্য ১। 

পথে সব চেয়ে ভয়ঙ্কার বিপদ ছিল জল-দস্থ্যদের। নীলাচল যাত্রার পথে 
মহাগ্রভূর আজ্ঞায় ভক্ত মুকুন্দ কীর্তন শুরু করলে-__ 



অবুধ নাইয়া বোলে হইল সংশয় 
বুঝিলাঙ্য আজি আর প্রাণ নাহি রয় । 

কূলে উঠিলে বাঁঘে লইয়৷ পলায় 
জলে পড়িলে সে বোল কু্তীরেই খায়। 
নিরন্তর এ পানিতে ডাঁকাইত ফিরে 

পাইলেই ধন প্রাণ ছুই নাশ করে। 

এরেতেকে যাবৎ উড়িয়ার দেশ পাই 
তাবু নীরব হও সকল গোসাঞ্চি। চৈ-ভাঁ, অস্ত, ২। 

বাংলাদেশে এই সব জলদস্থ্যদের উৎপীড়ণের কথা ইবন্ বতুতা তার ভ্রমণ 
বৃত্বান্তে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। এদের নিষ্ঠরতার দ্বারা মানুষের জীবন কি 
ভাবে বিনষ্ট হতো৷ আলাওলের আত্মকাহিনীতে তার পুঙ্থান্ুপুষ্ঘখ বিবরণ পাই । 

বিশেষত পোতুগীজদের অত্যাচারের কথ। অনেক গ্রন্থেই আছে। মুকুন্দরাম 
লিখেছেন “রাত্রিতে বাহিষা যাই হার্মাদের ভরে” এবং রামগোপাল দাসের 

শাখানির্ণয়ে কবি লোচন দাস সম্বন্ধে বলা হয়েছে-_- 

গুরুর অর্থে বিকাইল! ফিরিঙ্গি সদন 

সেযুগে দেশাস্তরে যাত্রাকালে পথকর দিতে হতো । শ্ীচৈতন্য যখন 

তীর্থধাত্রায় গিয়েছিলেন শিবানন্দ সেন তার পথকর মিটিয়ে দিতেন । চৈতন্য 

চরিতাঁমৃতে আছে-_ 

শিবানন্দ সেন কৰে ঘাটি সমাধান। মধ্য, ১৬। 

বারা পথকর আদাষ করতেন তাঁদের নাম ছিল ঘাটিয়াল, যথা, 

ঘাটিয়াল প্রবোধ দেন সবারে বাসস্থান । চৈ-চ, মধ্য, ১৬। 

নৌকায় নদী পার হবার সময়ও কর দিতে হতো । শিবানন্দ সেনের সঙ্গে সব 
সময় একটি কুকুর থাকতে! । 

একদিন এক নদী সবে পার হৈতে 
উড়িয়া নাবিক কুকুর না চড়ায় নৌকাতে। 

কুকুর রহিল! শিবানন্দ দুঃখী হৈলা 
দশপণ কড়ি দিএ] কুকুর পার কৈল! | চৈ-চ, অন্ত্য, ১। 

যারা এ সব কর গ্রহণ করতো! তাদের সচরাচর বল! হতে! দানী। দানীদের 

উৎপীড়ন এককালে দেশব্যাগী কুখ্যাতি অর্জন করেছিল নিশ্চয়ই, না হলে 

৮৭ 



চৈতন্য ভাগবতকার এই উপম' প্রয়োগ করতেন না_ 

কেহ বোলে দেখ! হৈলে ন! দেন এড়িয়া 

মহাদানী প্রায় যেন রাখেন ধরিয়া । আদি, ৮। 

তীর্ঘযাত্রী চৈতন্তকে'ও তার! রেহাই দেয়নি । পথে এক স্থানে-_ 

কথোদুর গেলে মাত্র দানা ছুরাচার 

রাখিলেক দান চাহে ন দেয় যাইবার । চৈ-ভা, অন্ত্য, ২। 

বস্তত, দান খণ্ডের আধ্যায়িকার পেছনে দানীদের অত্]াচারের জীবস্তম্থতি 

বি্ধমান। শ্রাকুষ্ণকীর্তন কাব্যের শ্রেষ্ঠতম অংশ .দানথণ্ডে কৃষ্ণ দানীব্ূপে 

রাধাকে আটকে রেখে ছিলেন। এটি স্বতন্ত্র একটি আখ্যবয়িকারূপেও বাংলা- 

দেশে জনপ্রিয় । আখ্যাফ়িকাটির আধ্যাত্মিক তাৎপর্য যাই হোক ন। কেন, 

দানীদের পথিক-নির্ধাতনের বাস্তব অভিজ্ঞতা যে এই কাহিনীর কল্পনামূলে 
নিহিত আছে তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই । শ্রীকুষ্ণকীর্তনে কৃষ্ণ রাধাকে 

বলেছেন তিনি রাজার কাছ থেকে দান সংগ্রহের ভার পেয়েছেন-_ 

বাটদান হাটদান লইলে। রাজবরে 

তে কারণে আইলে মোএ? যমুনার তীরে । পৃ» ১৬। 

শ্রীকষ্চকীর্তনের সাক্ষ্ে জান! যায় দানীদের কর সংগ্রহের স্থানকে বল। হতো 

“কুত ঘর” এবং তারা যথারীতি হিসাব রাখতো । কৃষ্ণের কাছে দানের 

দাবি শুনে বাধা পাণ্টাঁ অভিযোগ করেছিলেন যে তিনি জাল হিসাব 

রেখেছেন__ 

হাটের বাটের দান চাহে ভীনে ভীনে 

মিছ! পাঞ্জী মেলি বোলে লিখন প্রমাণে । পৃ» ৭৬। 
দানীদের আইন সম্মত অত্যাচার ছাড়াও ছিল চোর-বাটপাড়-দস্থ্যর উপদ্রব । 

প্রসঙ্গত বল! যায় মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে চোর-ডাকাতের উল্লেখ প্রাচ্য 

বিস্ময়কর । দেশের সর্বত্র এদের অত্যাচারের কথ! স্থবিদিত না হলে এই 

গ্রসঙ্গ সাহিত্যে ঘন ঘন প্রবেশ লাভ করতো ন|। 

চৈতত্ত ভাঁগবতে বলা হয়েছে বাল্যকালে দুজন চোর চৈতন্তকে চুরি করে 

নিয়ে যেতে চেয়েছিল-_ 
একদ্দিন প্রভুরে দেখিয়া ছুই চোরে 

যুক্তি করে কার শিণু বেড়ায় নগরে । 



প্রতুর শ্রীঅঙ্গে দেখি দিব্য অলঙ্কার 
হরিবারে ছুই চোরে চিন্তে পরকার । 

বাপ বাপ বলি এক চোর লৈল কোলে 

এতক্ষণ কোথ! ছিলে আর চোর বোলে । 

ও রঃ ৬ 

কেহ মনে ভাবে মুঞ্চি নিমু তাড় বালা 

এই মতে ছুই চোরে খায় মনকলা । আদি, ৩। 

অবশ্য শেষ পর্যন্ত “মায়ামুগ্ধ চোর? চৈতন্তের ছলনায় পড়ে পালাতে অসমর্থ হয়। 

যার! ডাকাতি করতে! তাদের মধ্যে উচ্চ বংশ-সন্তৃত অনেক ব্যক্তিও ছিল। 

বৃন্দাবন দাস বলেছেন নবদ্বীপে এক ব্রাহ্মণ কুমার ডাকাতি করে জীবিক। নির্বাহ 

করতো । সে স্থির করেছিল শিত্যানন্দের অলঙ্কার লুঠ করবে। কিন্তু 

রা।ত্রতে তার দলবল সহ সে মোহনিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। পরদিন সদ্শর 

বললো-_ 

বুঝিলাউ্য চণ্ডী আসি মোহিলা আপনে 

বিনি চণ্ডী পৃজিয়া গেলাঙ যে কাঁরণে। 

ভাল করি আজি সভে মগ্য মাংস দিয়া 

চল সভে এক ঠাঞ্জি চণ্ডী পূগি গিয়া । 

এতেক করিয়। যুক্তি সব দশ্থ্যগণ 

মগ্য মাংস দিয় সবে করিল পূজন। 

আরদিন দক্্যুগণ কাচি নান! অস্ত্র 

আইলেক বীর ছণদে পরি নীল বন্ত্র। চৈ-ভা, অন্ত্য, ৫ | 

চোর ও ডাকাত ছাড়। বাটোয়ার অর্থাৎ বাটপাড়ের উপদ্রবও ছিল । শ্রীকৃষ্ণ 

কীর্তনে রাধা কৃষ্ণের নিন্দা করে বলেছেন-_ 

এবেঁ বাটে বাটোয়াও হৈল! কাঙ্ছাঞ্ি। পু, ২৩। 

এবং 

দুরুজন কাহ্াঞ্জি গুণ এবে পাড়ে বাটে। পৃ. ৫৮। 

বাটোয়ারেরা অনেক সময় সন্গ্যাসিবেশ ধারণ করে থাকতো 
যেন তপস্বীর বেশে থাকে বাটোয়ার । চ-ভ1, মধ্য, ২৫। 

বাটোয়ারদের উপদ্রব কি রকম ছিল নিচের গল্পটি থেকে তা৷ বোঝা যাবে । 
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একদা বুন্দাবনে ভ্রমণ কালে এক গোপের বংশীধ্বনি শুনে মহাপ্রভু ভীবাৰিষ্ট 

হলেন। 

অচেতন হঞএগ! প্রভু ভূমিতে পড়িল! 

মুখে ফেণ! পড়ে নাসায় শ্বাসরুদ্ধ হইল। | 
হেনকালে তাহা আসোয়ার দশ আইল 

্েচ্ছ পাঠান ঘোড়া হইতে উত্তরিল । 
প্রতৃকে দেখিয়! শ্নেচ্ছ করয়ে বিচার 

এই ঘতি পাশ ছিল স্বর্ণ অপার । 

এই পঞ্চ বাটোয়ার ধুতুরা খাওয়াইয়। 

সারি ভারিয়াছে তির সব ধন লঞা । 

তবে সেই পাঠান পঞ্চজনেরে বাদ্ধিল 

কাটিতে চাহে গৌড়িয়া সব কাপিতে লাগিল । 

সেই কৃষ্ণদাস রাজপুত নির্ভয় বড় 

সেইত বিপ্র নির্ভয় মুখে বড় দড়। 

বিপ্র কহে পাঠান তোমার পতিসার দোহাই 

চল তুমি আমি তোমার সিকদার পাশে যাই। 

কষ্দাস কহে আমার ঘর এই গ্রামে 

শতেক তুড়কী আছে দুইশত কামানে। 
এখনি আসিবে সবে আমি যদি ফুকারি 

ঘোড়া পিড়া লুঠি লবে তোমা সবে মারি । 
গোৌড়িরা বাঁটপাঁড় নহে তুমি বাটপাড় 

তীর্ঘবামী লুট আর চাহ মারিবার । 

শুনিয়। পাঠান মনে সঙ্কোচ হইল 
হেনকালে মহাপ্রভু চেতন পাইল । চৈ-চ, মধ্য, ১৮। 

বোধহয় তখনকার যুগে বাটপাড় হিসাবে বাঙালীর কুখ্যাতি ছিল বেশি। 

অন্ততঃ কুষ্*দাস কবিরাজের একটি উক্তি থেকে এই সন্দেহ গাঢ় হয় । জগদানন্দ 
যেতে চাইলে মহাপ্রভু স্কাকে উপদেশ দিলেন 

বারাণসী পর্যস্ত স্বচ্ছন্দ যাবে পথে 

আগে সাবধান যাইহ ক্ষত্রিয়াদি সাথে । 



কেবল গড়িয়া পাইলে বাটপাড় করি বান্ধে 
সব লুঠি লয় রাখে বড়ই প্রমাদে | চৈ-চ, অন্ত্য, ১৩। 

তবে, মধ্যযুগে বাটপাড়ের উপদ্রব একা! বাঁংল। দেশেরই বিশেষত্ব নয় । 
অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগ অবধি ইযোরোপের কোনে দেশই 11017 %জ 
[790-এর অত্যাচার থেকে মুক্ত ছিল না । 

চোর-বাটপাড় ছাড়া আর এক ধরণের দুর্বৃত্তের কথ! বলা দরকার, এরা 
ঠক ও জুয়াচোর। মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য গমনকালে নিত্যানন্দ তাঁকে 
বলেছিলেন-_ 

এক ছুই সঙ্গে চলুক না পড হঠরদ্ষে । চৈ-্চ, মধ্য, ৭। 

হঠরঙ্গ অর্থে ঠক । 

জুয়ারিদের বিষময় প্রভাবও সমাজদেহে ছড়িযেছিল ব্যাপক ভাবে । 

চৈতন্ঠের কাছে নান! লোক নান প্রার্থনা নিয়ে আসতে তাদের-_ 

কেহ বোলে পুত্র মোর পরম জুয়াব-- 

মোর এই বর যেন না খেলায আর । চৈ-ভা, অন্ত্য, ৩। 
কবি বলরাম দাসও জুয়ারির উপমা দিষেছেন-- 

সখিহে কি ভেল এ বর নারী । 

কখন কপোল থাকিত রহু ঝামরি 

জন্গ ধন হারি জুযারি। 

দৈবনির্ভরতা 
দেশে যে অস্বাভাবিক অব্যবস্থা ও অরাজকতার উল্লেখ কর! হলে! তাতে 

লোকের মনে দৈবনিভ'রত। বেড়ে যাওয়া বিচিত্র নয । রাজশক্তি যথন স্বেজ্ছাচারী 

হয়ে ওঠে, জীবনের কোনে নিশ্চয়তা থাকে না, মানুষ তখন দৈবকৃপায় 

বিপদ উত্তীর্ণ হতে চায়। ফলে মান্ধষের মনে আত্মবিশ্বীন কমে আসে ও 
অলৌকিক শক্তির ওপর আস্থা সে পরিমাণে বেড়ে চলে, নানা কুসংস্কারে পূর্ণ 

হয় তাদের মন। শ্রীকৃষ্ণকীর্ভনে রাধা বারবার দৈবের আঘাতের বিরুদ্ধে বিলাপ 

করেছেন । বাস্তব সংসারে পাওয়া অবিচারের কারণ তিনি অতিপ্রাকতে 

আরোপ করে সাস্বনা পেতে চেয়েছেন। তার এ জাতীয় অজ্তন্্র উক্জি থেকে 

দুয়েকটি উদ্ধত হলো । 
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কইলে? খগ্ুবরত আর জরমত 
তে বা ছুখিনী মোএ । পৃ, ১৫। 

ঘরের বাহির হৈতে তেলিনি তেল বিচিতে 

কালকাক রএ স্থান গাছের ডালে 

আগে স্থুনা ঘটে নারী হাছী জিঠি হো! না বারী 
চলিলে তাহার উচিত পাণ্ড ফলে। পু, ৪৬। 

কথোদুর পথে মে? দেখিলে? সগুনী 

হাথে খাপর ডিখ মাঙ্গ এ যোগিনী। 

কান্ধে কুরুআ। লঙ্জা! তেলী আগে জা এ 

স্থান ডালত বসি কাক কারে রাএ। পৃ,১২৫। ইত্যাদি । 

রাঁধার এই বিলাপ অবাস্তব কিংব1 কাধ্যকারণ রহিত নয়,আর তার একারও 

নয়। মধ্যযুগের একজন সাধারণ বাঙালীর মনোভাব ছিল এরকম । মানুষের 

এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তান্ত্রিক ও জ্যোতিষীর পেশা স্ফীত হযে 

উঠেছিল । স্বয়ং চৈতন্তদেবও জ্যোতিষীকে অতীত জন্মবৃত্তান্ত চিজ্ঞাসা করার 

কৌতৃহল দমন করতে পারেন নি-_ 
আর দিন জ্যোতিষ এক সর্বজ্ঞ আইল 

তাহারে সম্মীন করি প্রতু প্রশ্ন কৈল। 
কে ছিলাঙ পূর্বজম্মে আমি কহ গণি 

গণিতে লাগিল! সর্বজ্ঞ প্রভু বাক্য শুনি । চৈ-চ, আদি, 

উপসংহার 
চৈতন্য জীবনী ও কৃষ্ণমঙগল কাব্যগুজিতে যে সব সামাজিক চিত্র পাওয়া 

যায় তাতে ষোড়শ সপ্তদশ শতাব্দীর বাংল! দেশের চেহারা মোটামুটি স্পষ্ট হযে 

ওঠে । কিন্ত সেই চিত্র খুব সুখের নয়। 

দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অশান্তির কথা বলেছি । এরকম অবস্থায় 
ব্যবসা-বাণিজ্য বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল । ষে|ড়শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে 

চৈতন্সের জীবদ্দশায় সাধারণ লোকের যেটুকু আথিক সমৃদ্ধি ছিল তাও কালক্রমে 
নষ্ট হয়ে যায় বলে অনুমিত হুয়। 

এজমঘ্ত কাব্যে সমাজের সর্বাঙ্গীন পরিচয় নয়, বিশেষ ভাবে হিন্দু 
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সম্প্রদায়ের কথ! জান! যাঁয়। সে যুগে হিন্দুসমাজ আত্মরক্ষার জন্য সন্কীর্ণ কৃর্ধ- 

বৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করেছিল একথা সবাই জানেন। বহিরাগত নান! জাতি 

হিন্দুসম্প্রদায়ের নিবর্ণের অন্ততভূ্ত হচ্ছিল ক্রমশ, কিন্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন সমাজের 

শীর্ষে। প্রাচীন পুরাণগুলিতে যেমন ব্রাঙ্গণের মহিমা ও তাকে ধান্তোৎপাদী 

ভূমি দান করার পুণ্য কীন্তিত হয়েছে আলোচ্য যুগের অনেক গ্রন্থও তেমনি 
বান্মণ্য গৌরব প্রচারে পূর্ণ । ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে বলা হচ্ছে-_ 

ভূমিং দদাঁতি বঃ কালে যঃ সাধুশ্চান্থমোদতে 

স প্রথাতি ট বৈকুষ্ঠং মিত্র গোত্রসমন্থিতঃ ৷ প্রকৃতি খণ্ড, ৯। 
আর, পাপীদের তালিকায় দেখি-_ 

দেবদ্রব্যাপহ।রী চ বিপ্রদ্রব্যাপহারকঃ 

লাক্ষা লোহরসনাং চ বিক্রেতা দুহিতু স্তথা। প্রকৃতি খণ্ড, ৬। 

শেষের শ্লোকটি লক্ষণীয় । দেশে যে কন্তা বিক্রয়ের ব্যবসা ছিল এতে তার 

নিন্দা কর! হয়েছে । এ সব নৈতিক অধোগতির পরিহ্চক । 

প্রভাত পক্ষে, টৈতন্ট জীবনী ও কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যসমূহ পাঠ করলে দেশের 

নৈতিক অবস্থা বিষয়ে উচ্চ ধারণা হয় না। কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যগুণি বহু নীতি 

বিরুদ্ধ কাহিনীতে সমাকীর্ণ। আধ্যাত্মিকতার আবরণে এ সব কাহিনীর 

হশনতা ঢাকা পড়েনি । ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণটিকে এ জাতীয় কাহিনীর প্মাকর 

ঘললে অতুযুক্তি হয় না। 

দেশে যখন আঘধিক সচ্ছলত। ছিল তখনো লোকে ধর্ম বিষয়ে উদাসীন 

ছিল । চৈতন্ত্ের জম্মকালে নবদ্বীপে বিলাস প্রবণতা অতিরিক্ত ছড়াবার ফলে 

ধর্ম ও নীতিকথা হয়েছিল উপহাসের বস্ত । বৃন্দাবন দাস সথেদে বলেছেন-_ 

জগৎ প্রমন্ত ধন পুত্র মিথ্যা রসে 

দেখিলে বৈষ্ণবমানত্র সবে উপহাসে । 

আর্ধীতর্জা পড়ে সব বৈষ্ণব দেখিয়। 

যতি সতী তপশ্বীও যাইব মরিয়া । 

তারে বলি স্ুকৃতী যে দোল! ঘোড়া চড়ে 

দশ বিশজন যার আগে পাছে রড়ে। 

এত যে গোসাঞ্ডি ভাবে করহ ক্রন্দন 

তবু ও দারিদ্র্য ছুঃখ না হয় থণ্ডন। চৈ-ভা, আদি, ৫। 
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দেশব্যাপী অনাচারের আর একটি নিদর্শন, কৃষ্ণমঙ্গল কাব্য সমূহে চিত্রিত 
কলিমুগ । কষ্ণদাসের শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল ক।ব্য থেকে একটি উদাহরণ দেওয়া যাচ্ছে__ 

তপস্তা৷ ছাড়িবে সত্য দেব নারায়ণ 

সদা কহিবেক মিথ্যা কলির ব্রাহ্মণ । 

অভক্ষ্য ভক্ষিবে দ্বিজ আপনার স্থুথে 

বিষয় নিষ্ঠার কমি ভূঙ্জিবে কৌতুকে । 
কলিধুগে ত্রাঙ্গণ করিবে চুরিদারি 

শূদ্র হই | হরিবেক ব্রা্গণের"নারী | পৃ, ৩৬৮। 

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে প্রায় একই রকম কথ! বলেছেন কষ্ক-_ 

না বোল ন। বোল রাধা হেনস বচন 

কুষ্ণে ভার বহিলে মজিব ত্রিভূবন | 

কনিষ্ঠে লংঘিব গেষ্ট হত! ছঠমনে 

প্রবল হেত্ব। স্থত্রে লংখিব ব্রাহ্মণে । 

পুত্রে বাপ লংঘিব শিশ্ত গুরুজনে 

পুণ্য লংধিব জনে হত! পাপমনে । 

সেবর্কে লংঘিব প্রভূ নারী নিজ পতী 

আপণু। মজায়িব ব্রত লংঘিত সতী । পৃ» ৬৮। 

এই বর্ণন৷ সম্পূর্ণ মৌলিক নয়, এর পেছনে সংস্কৃত পুরাণগুলির কলিবর্ণনার 

প্রভাব রয়েছে । কিস্ত কিছুট! বাস্তবতার ছাপ আছে সংশয় নেই। জয়ানন্দ 

বলেছিলেন “ব্রাঙ্মণে রাখিবে দাঁড়ি পারস্য পড়িবে | তার এই বর্ণনা অনেকাংশে 

মিলে গিয়েছিল এবং ব্রাহ্গণ্য শাসিত হিন্দু ধর্মের অধোগতি ও নিম্ন বর্ণ বিদ্বেষের 

ফলেই শূন্ত পুরাণের লেখক-_ 

দেউল দেহারা ভাঙে গোহাড়ের ঘায় 
হাতে পুথি কর্যা যত দেয়াসি পলায়। 

_এই দৃশ্য দেখে আনন্দ লাভ করেছিলেন। কৃষ্ণমঙ্গল কাব্য সমূহের কলিযুগ 
বর্ণনা যে একান্ত কৃত্রিম কিংব1! যুগ পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্ক রহিত নর তা! 

আরো স্পষ্ট হয় যথন “রামচরিত মানসে” পড়ি-- 
সোঈ সয়ান জো পরধন হারী 
জে কর দস্ত সো বড় আচারী। 
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জো কহ কূট মসথরী জানা 
কলিষুগ সোই গুণবন্ত বথানা। উত্তরকাণ্ড। 

--যে পরধন হরণ করে সেই চতুর, যে দস্ত করে সেই আচারশীল, যে।মধ্যা 
বলে আর ব্যঙ্গ করে, কলিযুগে সেই গুণবস্ত বলে কীন্তিত হয়। 

সে যুগের সমাজের এই পরিচয় গৌরবের নয়। মধ্যযুগের সাজ জীবনের 
যে সব খণ্ড চিত্রের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় তাতে অনুমান করি সমগ্রভাবে সে 
জীবন আশার আলোকে উজ্জল ছিলনা, দুঃখ ও হতাশ! ছিল প্রবল। সাধারণ 

মানুষের কাছে দৈনন্দিন জীবন ছিল কঠিন ও নিফরুণ। আধিক দুর্গতি ও 
রাজনৈতিক পেষণের ফলে মানুষের উৎসাহ উদ্যম প্রায় নিঃশেষিত হয়ে 
গিয়েছিল। হুর্নীতির প্রভাবও ছড়াচ্ছিল চতুর্দিকে । হয়তো কোনো কোনো 
ধর্ম-আন্দোলন তাদের স্তিমিত প্রায় চেতনায় উৎসাহ সঞ্চার করতে সক্ষম হয়। 

কিস্ত কোনে! ধর্মসম্প্রদায়ই একেবারে ব্যাধি মুক্ত ছিলনা ! সমাজের সর্বাঙ্গীন 

দুর্গতির মধ্যে ধর্ম যে কানে! মুক্তির আশ্বাস দিতে পারেনি ও তার প্রেরণা 

নিস্ষল প্রতিপন্ন হয়েছিল অষ্টাদশ শতকের একজন লেখকের রচনায় তার 

উদাহরণ মেলে । “বুদ্ধাবতীর"এ রামানন্দ ঘোষ আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে সাধারণ 

মানুষের হতাশ চমত্কার রূপায়িত করেছেন। তিনি বলেছেন তিনি নিজেও 

একবার সন্াস গ্রহণ করে পরিণামে তার ব্যর্থতা বুঝতে পারেন। কবি 

শূন্ঠ মনে লিখছেন শরীর করিস্গ পণ আমি এ পামর 

না হৈল (বস্ত) চর্ম চক্ষের গোচর। 

ধনীতে বান্ধয়ে ধন জলে বান্ধে জল 

নাহি মিলে কাঙালের কড়াঁর সম্থল। 

মধ্যযুগের যে সামীজিক রূপরেখা! এই অধ্যায়ের গোড়ার দিকে দেওয়া হয়েছে 

তার সঙ্গে এই বর্ণনার গরমিল নেই । 

সক্ষেত 

_ চৈ-ভা--টৈতস্ঠ ভাগবত-_বৃন্দাবন দাঁস। 

চৈ-ম, লোচন--চৈতন্ত মঙ্গল-_-লোঁচন দাস। 

চৈ-ম, জয়ানন্দ-_চৈতন্ত মঙ্গল-_জয়ানন্দ | 

চৈ-চ-_ চৈতন্য চরিতামৃত-_কৃষ্ণদাস কবিরাজ । 

৫ 



গ্রচ্ছপঞ্জী 
বৈষ্ণব সাহিত্য সংক্রান্ত বহু গ্রন্থ ও প্রবন্ধের কাছে আমি খণী। তাদের সবকটির 

নামোল্লেখ করা সম্ভব নয়। এই গ্রন্থ প্রস্ততকার্ধে যে সব লেখার সাহাষ্য 

অপরিহার্য ছিল শুধু তাঁদের তালিকা দিয়েছি । 
বি্ভাপতিঃ চণ্ডীদাস, জ্ঞান দাস, গোবিন্দদাস, বলরাম দাস, লোচন দাস 

প্রভৃতি কবিদের আলোচনায় সাধারণ বাজার-্চলতি সংস্করণের পাঠই গৃহীত 

হয়েছে । বৈষ্ণবপদাবলীর ও জীবনীকাব্য সমূহের শুদ্ধপাঠ নির্ধারণ এক 
অস্বস্তিকর সমস্তা। আমি এবিষয়ে স্বাধীন কোনে। পথ অবলম্বন করিনি । 

শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন তৎসম্পাদ্রিত “বৈষ্ণবপদাবলী” ও অন্যান্য গ্রন্থে যে 

পাঠ স্থির করেছেন সেগুলি গ্রহণ করেছি। তার বাইরে অন্তান্ত পদগুলি 
সম্পাদকের। যে ভাবে ছেপেছেন তাঁকে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছি। বিগ্তাপতির 

পদগুলো মূলত শ্রীযুক্ত খণেন্ত্রনাথ মিত্র ও শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার 
সম্পাদিত “বিগ্ভাপতি*র পদাবলী থেকে গৃহীত । পদগুলির ভাবার্থও মোটামুটি 

তাদের অনুনরণ করে লেখা । তবে যেসব পদ এর বিদ্যাপতির রচিত বলে 

নিদেশি করেছেন, অথচ সত্যিই বিগ্তাপতির লেখা কিন সে বিষয়ে নিঃসংশয় 
হতে পারিনি, সেসব পদের তলায় বিগ্ভাপতির নামের পাশে প্রশ্ন বোধক 

চিহ্ন দেওয়া বয়েছে। 

আকর গ্রন্থ ॥ ক। সংস্কৃত 

ব্রহ্মবৈবত পুরাণ-_আনন্দাশ্রম সংস্কৃত সিরিজ | 

খ। বাংল! পুথি 

[ সংকেত--ক--কলিকাতী বিশ্ববিষ্ঠালয় ; খ--এশিয়াটিক সোসাইটি 

গ- বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ] 

অভিরাম দাঁস--গোবিন্দ বিজয় ( গ- ১২১৩, ১২১৪৯ ১৬২৬; ক-৯৩৮১ ৯৪০, 

৯৪৯১ ১০৫৯) ৩৩২৬ )। 

গোপাল সিংহদেব-_রাধাক্ণ মল (গ-১২৬৯)। 
(দ্বিজ) গোবিন্দ-কৃষ্ধমঙ্গল ( খ-৪১৩৪ )। 



ঘনস্টামদাস--জীকষ্+বিলাস  ( খ-৫৪২১)। 

(দ্বিজ) জীবন-কৃষ্ষমঙ্গল ( ক-১০৩৬ )। 

(বিজ) তিলকরাম--গোবিন্দবিলাস ( ক+১৮৩০ )। 

দৈবকীনন্দন পিংহ--গোপাল বিজয় পাচালী ( ক-৯৬%১ ৯৬১১ ৯৬৩ ; 

থ ৪৮৮৪ ; গ-৩৯২)। 

পরাণ দাস--রসমাধুরী [ ক২-৩২৮৯ ] 1 

বলরাম দাস--কৃষ্ণলীলামৃত [ গ--৩৫৯ ]1 

( দ্বিজ ) বাণীক--্রীরুষ্ণ চত্রিত 1 খ-7৪৯২৩ ]। 

যছুনন্দন দাস--গুকদেব চরিত্র [ খ-_৫৬৬৯ ]1 

যশশ্চজ্্র-- গোবিন্দ বিলাস [ খ--৫৬৭৮ ]। 

[ দ্বিজ ] রমানাথ--শ্রীকৃষ্ণবিজয় [ গ--১২৯৩ ]1 

[ দ্বিজ ] হরিদাস- মুকুন্দমঙ্গল [ ক--১০০৫১ ৩৫৯২ ]। 

গা। বাংল। মুদ্রিত কাব্য 
কবি বল্পভ--রসকদন্ব [তারকেশ্বর ভট্টাচার্য ও আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, 

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত ]1 

কষ্ণদাস-- শ্রীকৃষ্ষমঙগল [ তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহিত্য পর্িষৎ 

প্রকাশিত 11 

[ 'ভ্রীরুঞ্জ কিন্কর? ] রুষ্ণদাস-__শীক্* বিলাস [ অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত, 

বঙ্গীষ সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত ]। 

কৃষ্দাস কবিরাজ--চৈতন্ত চরিতামৃত [রাধাগোবিন্দ নাথ প্রভৃতি সম্পাদিত 

বৃহ সংস্করণ 11 

রুষ্ঃরাম দত্ত- রাধিকা মঙ্গল [ রাজচন্ত্র দত্ত সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিিষৎ 

প্রকাশিত ]। 

গোবিন? দাস--পদাবলী [ বন্থমতী প্রকাশিত 11 

জানদাস--পদাবলী [ বন্থমতী ) হরেকষ্। মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, কঙ্গিকাত 

বিশ্ববিষ্তালয় প্রকাশিত ]। 

চগ্তীদাস--পদাবলী [ বস্ুমতী ; হরেক মুখোপাধ্যায় ও সুনীতিকুমার 
চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সম্পাদিত ]। 

৯৭ 
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ভগদানন্দ--পদাবলী | ধারানন্দ ঠাকুর বম্পাদিত ] 

জয়ানন্দ- -চৈতগ্কমঙ্গল । 

দোৌলৎ কাজী--সতীময়না! [ সতোন্রননথ ঘোষাল সম্পাদিত, বিশ্বভারতী 

সংস্করণ 1 1 

পরশুরাম চক্রনর্তী--কষ্ণমঙগল [ কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়্ প্রকাশিত ]। 

বড় চণ্তীদাস--শ্রীরুঞ্ণ কীর্তন [ বসন্তরঞ্জন রায় বিহবদ্বল্পত সম্পাদিত, বঙ্গীয় 

সাহিত্য পরিষত প্রকাশিত, চতুর্থ সংস্করণ ]1 

বলরাম দাস--পদাবলী [ ব্রহ্মচারী অমরচৈতন্ত সম্পাদিত, নবভারত পাবলিশাস 

প্রকাশিত 11 

বিদ্ভাপতি--পদাবলী [ খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও বিমানবিহারী মজুমদার সম্পা্ছিত] | 

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী--ক্ষণদ। শীত চিন্তামণি | 

বৈষ্ণবদাস--পদকল্পতরু [ সতীশচন্জ্র রায় সম্পাদিত ]1 

বুন্দাবন দাস--চৈতচ্য ভাগবত [ সত্যেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত 11 

[ দীন | ৬বানন্দ-হরিবংশ [ সতীশচন্ত্র রাষ সম্পাদিত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয 

প্রকাশিত ]। 

মাধব-আচার্ধ_শ্রীকুঞ্চমঙক্গল বা ভাগবতসার | মাখনলাল ধোষ মুদ্রিত, বঙ্গবাসী 

সংস্করণ, ১৩৩৩ 11 

মালাধর বস্ু-_প্ীকষ্চবিজয় [ খগেন্্রনাথ মিত্র সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ব- 

বিগ্ভালয় প্রকাশিত 11 

রখুনাথ ভাগবতাচার্ধ--কৃষ্ণপ্রেম তরঙ্গিণী নগেন্ত্রনাথ বনু সম্পাদিত, বঙ্গীয় 

সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত, বসন্তরগ্জন রায় সম্পাদিত, 

বঙ্গবাসী সংস্করণ ]। 

রাঁয়শেখয়--পদাবলী [ যতীন্ত্রমোহন ভট্টাচার্য ও দ্বারেশ শর্মাচার্য সম্পাদিত, 
কলিকাতা! বিশ্ববিভালয় গ্রকাঁশিত ]1 

লোচন দাস--চৈতন্ত মঙ্গল ও পদাবলী [মৃণালকাস্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ সম্পা দিত)। 
শহরে উক্তবর্তী কধিটজজ--গোবিলামগল [ মাখনলাঁল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত ]। 
[ছুঃখী] স্যামদাস-"গোধিনদ মঙ্গল [ ঈশানচন্্র বসু সম্পাদিত বঙ্গবাসী 

সংস্করণ ]1 

সুকুমার সেন রৃ্পাঁদিত--বৈষ্কব পদাবলী [ লাহিত্য আকাদেশী ]। 



সহায়ক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ 
ক। বাংল! গ্রন্ছাদি 

গোপাল হালদার--বাংল। সাহিতোর রূপরেখা, প্রথমখণ্ড । 

বিমানবিহারী মজুমদার--বৈষ্ণব সাহিত্যে সামাজিক ইতিহাসের উপকরণ 
| বঙ্গীয সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৬১ বঙ্গাব্দ ]। 

-চৈতন্ত চরিতের উপাদান । 

স্থকুমাব সেন-বাঙ্গাল। সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড । 

_-মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী।। 

-_বিচিত্র সাহিত্য, প্রথম খণ্ড । 

গুমীলকুমার দে--নানা নিবন্ধ । 

নন 

খ। ইংরাজী গ্রন্থাদি 
01061, ৬৫ ০ -7105 10555 ০1 0091/098 

57090080112, তি ৮77৬০130979) 9815%9]0) 200 00001 

12119109909 9%9191229, 001190099. 

৬৬০15, ০91 [৬ 

010719101) 9, £€ 05209 989099৮৪200 00918 108) 

29908. ৬৪৪৪, ] ০0:09] 01 005 £919100 

9090161% 01 850৭81) ৬০] ১৬], 0.1. 

05, 9 1 --69015 209090% 01 005 ৬৪578598111) 200. 

17709159101 0 89002. 

30099, ] 45915900501 9809 ৬৪00590, 

[92 টি ০--9150199 2 005 51800 4509795 ০০ 20098 

[0055 900. (291905. 

7910, ], 07.7095 হছে 0015. 

79580) 8... ড/919215 [5005 ৭2419989239 

75060%--0115 2891505500০ 225, 

282010991, £& ঘোর 0065 0৮ 0091 0852191010510 ০01 

78918 0011-41078093 02 009 উজ০৭ ক 



02707820121 25852101005, 

৬০1, ঠেঠেছা, 

[7891191, 2, 0.79000155 20 50195 আচে 59099 01 10019. 

79 0800010) হত ০০706520905 192 005 51839 ০01 0১৪ 

9৪81 11901 01 005 ৬ ৪1508, 9801 
চ9% ০0289010007 20 £:789202] 20992 20052 209 

20201, 
52019, ]. বি.09015 0005991 00৪ 89359. 

১ (60)--219691% 01 8900 81, ৬০1, [1 

592) 901020245 19001 ০1 35180 911 110121019, 

৮০0] [09০-গজাত 19000199195 (1091210 

[1)0039009) 19159 8190 20970010191 ০.) 

71059211159 0010 200 10০910091008006 ০01 

175 10800912. 1110 (100091 01 005 

7[01/9191 01 098080) ৬01, ], ০.1) 
















